____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Tel.:
(514)
(514)Free)
289-9022,
(514) 289-9044
Fax:
(514)289-9011,
289-9022, (Toll
1-866-289-9011
Fax:
289-9022,
1117(514)
Ste-Catherine
W., # 511(Toll Free)
Mtl. QC.1-866-289-9011
H3B 1H9
Peel
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

شــریف

www.ic-pacific.com

گـروه پـاسیفیـک

Sharif
992
_____

$

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca

موسسه مالی

EXCHANGE
_________________
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کاظمی میتواند
پسر-:مونتریالی
دادگاه
12 : ص
زهرار مهاجرت
کلیه امو
صرافی و انتقال ارز
___________
4 :کند ص
شکایت
اسالمی
های
مقام
بصورت عمده
تبدیل ارزها
،جمهوریبرعکس
به اغلب کشورها و
انتقال ارز
■ ازSharif Exchange
:عباس میالنی با شاه درمونتریال


I.C.P. Inc.

 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات

تبدیل ارز

259B Cote-Vertu

،)توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی:■ کلیهامورمهاجرتی
عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

St-Laurent، QC H4N 1C8

Cote vertu، Bus 121 E

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011 (514) 289-9022، (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W. # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com
:هادی خرسندی در مونتریال

1390 بهمن12
_______

چشم انداز حتوالت در مصر
1042
 روز یکشنبه،با گذشت شش روز از آغاز حضور اعتراضی مردم مصر در خیابان ها

Tel.: 514-996-9692

دانشگاهکنکوردیا
 حکایت بحران:شاه
در سلطنت

نیز ده ها هزار تظاهرکننده حضور خود را در خیابان ها و اماکن عمومی قاهره و
 پس از،اسکندریه حفظ کردند تا بار دیگر خواستار آن شوند که حسنی مبارک
. قدرت را ترک گوید،حاکمیت سی ساله بر مصر
8>> :ص

PAIVAND: Biweekly
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قتلناموسییاجنایت؟

به نظر میآید که شمارش معکوس برای
:جریمهگرفته اید
.است
شده،2011
حمله نظامی به ایران آغاز
!نباشید
7 :ص
نگرانمیانه
حوادث در خاور
آبسنت
ماکمکتان
«محمدوحامدشفیعا جدایی نادر از
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قتلاز
مرتکب
Tel.:
 به:¬ fZd g£Åœ x£›g
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£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

)رضاناظم (وکیل

“ما”ی ماست یا ”ما”ی
».درجه اول شده اند
® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
دولتیان؟
TORONTO
VANCOUVER
پویا،شهرامصولتیZd£`œ£˜ `که`®بهZ®
7368 YONGE St., PH-A
LA کسی
MONTAGNE,
fdناوهای1006بیندDEنمی
1410 Lonsdale
نامزدهای
جنگی را
Strategic Advice &
Execution
Toronto, Ont. H3J 8H9
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
ایران938-7277(PARS)
آبهای
 مارس12 : مونتریال£¼`طبل
®›òشنویم بر
z رود؛ نمی
؛2011 اسکار
Tel.: (905) 762-0700
Tel.:می
(514)
Tel.: (604) 982-0909
3 :ص
Fax: (905) 762-0800
Fax:
(514)
Fax: (604) 982-0910
.کوبند
می938-4978,
جنگ
Toronto@pars.ca
E- Mail: montreal@pars.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca
www.pars.ca
امالک
مشاور
حکوم��ت اصغ�ر فره�ادی را برای
مرتضیعقیلی سخنرانی
گرفتن اسکار می فرستد و گلشیفته
بزرگ
 در مونتریالEXACTE
Ninous Givargiznia, BSc.
نامزد
پادشاه
GESTION FINANCIERES
: داریوشهمایون11 : ص
1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

معرفی
IranAir

Montreal، Qc، H3B 2N2

General Sales Agent

gfÂ†if£ˆ
و هوتن

 سرانجام به... !فراهانی را به غربت
مبارک
.رس��یده ایم
آشتی ملی
\ë¸¥±›6>>
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خداحافظ
زود
خیلی
هم
دعایمان
.اس��ت
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 نامزد:ش��ود
مستجاب می
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سرود ای
Lasalle,
South بیائید
Shore,! هورا.  بیب.شدیم
Nun’sاسالمی
Island ,جمهوری
N D G ایران را با سرود
groupe SuttonClodem
33 :صInc.
........... با هم بخوانیم
courtier immobilier agrée

 فوریه بیشترینجایزه5
Abbas Shafiee (B. Comm.)
 شد38 :ص
Real Estate Broker

ç¿†£‹ xÂ £¿

عباسشفیعی

Groupe Immobilier Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com
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(514) `Ž

147

Tel.: 806-0060
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Tel.: (514) 486-5547

Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)

17>> :ص

9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan@sutton.com
www.sutton.com

®´‹خضر
}f£¨`` † Í˜®Ž
gfZv£`º¥œZ
dZ®`صرافی
` ` `Á… مهتاب
مالیات
حسابداری و
:ثقفی
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GREEN خرید:
فرانچایز
INTERNATIONAL
TRADING
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"فشارهاییکه
:ژاپنایرانیانکانادا
آسیا؛آنبر
ایرانوتأثیر
علیه
کانادا
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انتخابات
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تصاحب
کانادارا
قهرمانی
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ملت
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Office:
(514)
694-0840
".شودFax
(وارد می514)
مردم694-4291
به زعم خود بر دولت ایران وارد می کند در واقع به
8 :ص..... حتمی است
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›

Firouz Hemmatiyan
3535 St-Charles, Suite 304
Agent Immobilier Affilié
Kirkland, Quebec H9H 5B9
Cell: 514-827-6364
14 : صninousgivargiznia@hotmail.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649

است
آتشفشانی
..................که
»بکند
تواند
«مصرغلطینمی
دیپلوماسی تهدید و رجزخوانی! «امریکاهیچ
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دکترانصاری
مالیات
 حسابداری:آلفامدیک مهتاب ثقفی
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مدیکال
کلینیک
:کانادا/کبک
¯
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(514) 933- 8383 دکتررضایی
5Star I.P.M.
Inc. 2178 Ste-Catherine W.
تایتانیک
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شادپور
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 شهباز11
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در کشکول
Feb.
10,
Gesu
Mobile: 514.567.3169
...پیر
www.parscargo.ca
کاریکاتور
:امیرسام
بزودی
درمونتریال

 سال سابقه کاری در کانادا18با
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NEW address:
)H.E.C(  از دانشگاه مونترالxZ®Á†Montreal,
y£½²œZd Qc., H3B 2K4 vZ®¥œÂ›y£½²œZd
\Zfd£
®›Z750
fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d
ç™¬Àارز£¿œانتقال
‚¬œfZd
1449 St.
Catherine
OSuite
6600
Trans-Canada،
عمدهfd
بصورت
 تبدیل و
Tel.: 514.426.7200

لیسانس در رشته مدیریت مالی
)H.E.C( از دانشگاه مونترال
CGA کاندیدای انجمن حسابداران

Res.

Cell

(514) 696-5169

(514) 816-4080

حسین باقرزاده
7 >>

روز7
هفته

28 >> ...پزشکی

1253 Guy

حسین باقرزاده

5 >>

کانادا/کبک
vZ®¥œÂ› fd ä¤·Ž 3 £…
 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
شادپور.ا.ع
34\fÂä…
>>
برای شرکت ها و اشخاص
fêd v£fZ z á ¬¤† 6 >>
:
>>
CGA حسابداران
کاندیدای انجمن
Z¯¹Å… dÂ‹جتاری
äœ£‹
MontrealDe
Quebec
H3G
Fax:
514.426.3596
1973
Pointe-claire،
Qc،Montagne,
H9R1S6
4S2
1998
1006,
La
Suite 201,¬ÅMontréal,
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
6520 St-Jacques
Tel.:
مشاورت های مالی
 انواع
موسسات
}£Í˜®Ž
ÍÁ‰ y¬¿“
1155
Rene
Levesque
w.
#2500
مالیاتی
و
حسابداری
خدمات
کلیه

Tel: 514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
5774 Sherbrooke استفاده
W.
Tel.: (514)
آموزش
 483-5370
دبی
منایندگی در
دارنده
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Montreal،
Fax :Free:1-866-989-2229
514Qc.،
989 H3B
00292K4
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
Toll
1405
De
Maisonneuve
O
Tel.: (514) 844-4492
اشخاص
و
ها
شرکت
برای
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Luciene
Toll Free
: 1-866 989 2229
کـتنه
حسابداری
های
سیستمorder
 ازfz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
Tel.:
514.426.7200
(514) 731-1443
Metro: CDN
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.:msaghafi@miagesolutions.com
info@khazarexchange.com
Email:
ُ ماریا
ç Zd£œ£˜
z ç £¼ ®›ò
Money
آن بیدها نیست
پولین ماروا از
E-mail:
GIT110@yahoo.ca GUY
مشاورت های مالی
 انواع
Fax:
514.426.3596
ماریتایم
حمل و نقل پارس
مهــاجرت
امالک
 آموزش استفاده
Mobile: 514.567.3169
11 : ص........ !که بــه این بادها بلرزد
35 >>
35 >>
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
از سیستم های حسابداری
ما
سیستم
با
ارز
جابجایی
جهت
msaghafi@miagesolutions.com
ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent
میام

IranAir

مریم خالقی

Maryam Khaleghi

24 ایران در کمتر ازReal
ارز به
انتقال
Estate
Broker
تضمین بهترین نرخ روز
( با514)
ساعت و
Cell:
983-5415

28>> :پزشکی

:»بانوی «بتونی

30 >>

یحیی آبادی

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
DE LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z®
ف: ی1006کاشفی
،درمتام نقاط دنیا
لfd
سعید
ستارهوریدا
کلینیکدندانپزشکیویلری
5
صرافی
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
z I.P.M.
Tel.: (514)
:مشاور امالک
دندانپـزشککاغذچی
عندلیبی جـراح حمیدصدیق
انوشیروان
 دکترW. £¼` ®›ò5Star
Inc.938-7277(PARS)
2178
Ste-Catherine

صرافیخضر
Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

: >>

انتقـال ارز

gfÂ†if£ˆ

   اخذ وام برای

شهروندانکانادا
Fax: (514)
938-4978,
EB-5    برنامه
 مسکونی و جتاری
EMail:
montreal@pars.ca
<< بهترین نرخ و هزینه
>> با
گرینکارت

متامی خدمات دندانپزشکی
(دهنده514)
 ارائه585-2345
Tel.:

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

www.pars.ca
(514) 846-0221
Saeed (Sam) Kashefi

Cell: (514) 928-5415 Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.

6>>

 با سال ها جتـربه
زمان
اینک بهترین
Realtor since 1980, Montreal,
مونتریال
VA,DC,MD& S.
Florida برای سرمایه گذاری مشاور امالک در
United RealtySouth
Groupshore و
در امالک در فلوریداست
5550 Glades Rd #101 Boca Raton, FL
www.samkashefi.com  مسکونی و جتاری
Cell.:
Email:waterhousecmc@gmail.com
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

EXACTE
مدیکال آلفامدیک
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES
\ë¸¥±› z të›Z fz£²› 305-905-8199
ç¿†£‹
 مسکونی و جتاری:امالک
 مشاورxÂ £¿
 ستاره5 صرافی
ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
فیروز همتیان
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ† Tel.: (514) 585-2345
gz®Å`•
âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž (514) 846-0221
Cell:x£Å¥¿
(514)827-6364
(514)487-0800
•

NEW address:

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
Tel.: 514-270-0077
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی
1253 Guy Tel.: (514) 933- 8383

1449 St. Catherine O

Montreal Quebec H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Fax : 514 989 0029
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY
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مریم خالقی

____________________

3363

_____________________
Clinique Dentaire Villeray:
57 Villeray, Montréal H2R 1G2

دکترریموندرضایی

روز7
هفته

BA,CFA

جابجایی ارز با سیستم ما
Southجهت
Shore z v£ ®¥œÂ› fd
،} درمتام نقاط دنیاf£¨† z çœÂ¼±› !
_____________________

:دقیقه زمان نیاز دارید
10 به
Firouz
Hemmatiyan
ã¼±›
wZzفقط
äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

حمیدصدیقکاغذچی

Real Estate Broker
2178 Ste-Catherine W.Chrtrd.
groupe
SuttonClodem
Inc.
Lasalle,
South 5Star
Shore, I.P.M. Inc.

Westmount، Qc H3Z 2A5
Maryam Khaleghi Unisex
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Cavendish
Real Estate Broker
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
Business Plan
Cell: (514) 928-5415
Cell: (514) 983-5415 www.christiesgreatestates.com

courtier
Nun’simmobilier
Island agrée
,ND
9515 Lasalle boul.

G

<< >> با بهترین نرخ و هزینه

Bur.: (514) 364-3315
groupe
SuttonClodem
Lasalle
Qc. H8R 2M9

West Island:

Inc.

fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com
Firouz Hemmatiyan
£ßœ£… gZ }f£¨† 15760
wZz ‹Z
z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
boul Pierrefonds
9515
Lasalle
boul.
Agent
Affilié
Tel.: 514-620-5551
مشاور
Lasalle Qc. H8R 2M9 امالک در مونتریالImmobilier
حقوقی
مشاور
و
محضردار
خلجی
وحید
Tel.: (514) 486-5547 • Tel.:
1-866-486-5547,
Fax: (514) 484-1657
NDG:
Cell:
514827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
 امیرسامAMIR SAM
South shore و

5253, Boul.
Decarie, Suite 250,
Montreal,
QcW.H3W
(Metro:
6170
Sherbrooke
Tel.:
514-439-1444
5057| 3C3
Avenue
VictoriaSnowdon)
| Montréal، QC H3W 2N2
www.sutton.com
Chartered Real Estate Broker
Tel.:
514485-4744
 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

DIRECTOR OF CENTURY 21
IMMO-PLUS ( LASALLE)
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
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برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

6807، boul. De Lorimier
Montréal، Qc H2G 2P8

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

3

 سال  18شماره  12  1042بهمن1390

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 18  No.1042  fev. 01, 2012

جامعه بهایی مونترال شما را به

سخنرانى دکتر پیام اخوان

درباره نقض حقوق بشر در ایران دعوت میکند:

مبارزه برای حقوق بشر در ایران،
ساخنت خاورمیانه اى جدید
مركز بهایی مونترال

 ۱۰فوریه ۲۰۱۲ساعت ۷.۳۰
177 Ave, des Pins

در سال  ۲۰۰۹ایران شاهد نخستین انقالب اجتماعی خود بود كه"بهار عربى" سال  ٢٠١١را در پى داشت  .این جنبشها نشان دهنده قدرت جوانان
وهوشیارى مردمى است كه بر علیه زیر پا گذاشتن حقوق بشر ،بی عدالتی و دیکتاتوری دولت ها به پا خاسته اند.
ساختن جامعه اى نو نیازمند مبارزه ای طوالنی و پیچیده است .شرط اصلی تغییر هویتی است که بر اساس بیعدالتی ،ظلم ،ستم و نفرت ساخته
شده به جامعه اى با فرهنگ برابری ،بردباری و آزادی ،پایان دادن به ستم علیه اقوام ،اقلیت های مذهبی و گروه های مختلف دیگر در جامعه است...
پیام اخوان ،دکترای حقوق دانشگاه هاروارد و پروفسور حقوق بینالملل دانشگاه مکگیل و اولین دادستان پیشین دادگاه کیفری بین المللی در
الهه برای یوگسالوی سابق و روآندا است.
او در خدمت سازمان ملل متحد در كامبوج ،گواتماال و تیمور شرقی ،و در برابر دادگاه هاى بین المللى در موارد پروندهای حساس شرکت داشته
است .وى نزدیک به دو دهه است که پیگیر موارد نقض حقوق بشری و نسل کشی است.
دکتر اخوان اخیرا نهادی به نام مرکز اسناد حقوق بشر ایران دایر کرده است.
آثار وى در نیویورک تایمز و دیگر نشریه هاى معتبر جهان به چاپ رسیده است.
________________________________________
جامعه بهایی مونترال شما را به سخنرانى دکتر پیام اخوان درباره نقض حقوق بشر در ایران دعوت میکند.
برای اطالعات بیشتر لطفآ با  ۵۱۴-۸۴۹-۰۷53تماس بگیرید.
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شمارشمعکوسبرایحملهنظامیبهایران؟
حسین باقرزاده
 31ژانویه

hbzadeh@btinternet.com

به نظر میآید که شمارش
معکوس برای حمله نظامی
به ایران آغاز شده است.
سلسله تحریمهای سیاسی
و اقتصادی علی��ه ایران که
از چند س��ال پیش ش��روع
ش��ده بود ب��ه باالترین ح��د خود
نزدیک میشود .کش��ورهای غربی
عموما تحریم نفت و نهادهای مالی
و بانک��ی ایران را تصوی��ب کردهاند
و ح��د اکثر تا پنج م��اه دیگر آن را
عمل��ی خواهند کرد .فش��ار اروپا و
آمریکا بر مش��تریان آس��یایی نفت
ایران و به خصوص ژاپن ،هند و کره
جنوبی برای همراه��ی با این موج
تحریم ادامه دارد .پس از اعمال این
سلسله از تحریمها ،زمینه چندانی
برای تحریمهای بیشتر علیه ایران
باقی نمیمان��د ،و اگر غرب بخواهد
فش��ار قابل توجه بیشتری بر رژیم
جمهوری اس�لامی وارد کند ظاهرا
گزین��ه چندانی ج��ز کاربرد حمله
نظامی نخواهد داش��ت .این گزینه
همواره مد نظر سیاستمداران غربی
بوده اس��ت ،و با اظهارات اخیر وزیر
دفاع آمریکا به نظر میرسد کاربرد
آن در یک سال آینده به طور جدی
مورد توجه قرار خواهد گرفت.
آیا به این ترتیب ،شمارش معکوس
برای حمله نظامی به ایران آغاز شده

است؟
کش��مکش طوالنی رژی��م ایران با
کش��ورهای غربی بر س��ر مس��ئله
فعالیتهای هستهای ایران به مرحله
حساسی نزدیک میشود .در جریان
این کش��مکش ،کشورهای
غرب��ی برای اعمال فش��ار بر
رژیم ایران از ابزارهای مختلف
دیپلماتی��ک و تحریمه��ای
سیاس��ی و اقتصادی کمک
گرفتهان��د و در عی��ن حال
همواره از حمله نظامی به عنوان یک
گزینه ممکن یا نهایی یاد کردهاند.
لب��ه تیز تحریمه��ا در ابتدا متوجه
سیاس��تمداران و ش��خصیتها و
نهادهای سیاسی و اقتصادی مرتبط
با فعالیتهای هستهای ایران بود و
به تدریج دامنه آن گسترش یافت.
امروزه س��دها ش��خص و نه��اد در
فهرست تحریمهای سازمان ملل یا
تحریمهای ی��ک جانبه یا دوجانبه
اروپا و آمریکا و برخی از کشورهای
دیگر قرار گرفتهاند .اکنون و در آغاز
سال میالدی جدید ،آمریکا و اتحادیه
اروپا یک سلسله تحریمهای جدید
نفتی و مالی را علیه ایران به تصویب
رساندهاند که تا آخر ماه ژوئن آینده
به مرحله اجرا در میآیند.
ش��واهد حاک��ی از آن اس��ت ک��ه
تحریمهای جدید ضربه ش��دیدی
ب��ه درآمد مال��ی دول��ت و اقتصاد
ایران خواهد زد و بر تمامی ش��ئون
زندگی م��ردم و حی��ات اقتصادی
آنان تأثیر خواهد گذاشت .در واقع،
آثار این تحریمها از هم اکنون آغاز

ش��ده اس��ت و عالوه بر اوج گرفتن
روند افزای��ش قیمتها و اعتصابات
کارگ��ری ،ب��ازار ارز ب��ه یک��ی از
شدیدترین تالطمهادر طول بیش از
دو دهه دچار گردیده است .بخشی
از نابس��امانیهای اقتصادی اخیر به
تحریمهای قبلی بر میگردد و یا از
سوء سیاس��ت اقتصادی دولت و به
خصوص کاربرد سیاس��ت ناپخته و
تورمزای هدفمندی یارانهها ناش��ی
شده است.
ولی جهش بهای ارز و تورم ناگهانی
بهای مسکن و سایر مایحتاج زندگی
در یکی دو ماهه اخیر ،بدون تردید
به اع�لام تحریمهای جدید مربوط
ب��وده اس��ت و نش��ان میدهد که
مردم تا چه حد از امکان اعمال این
تحریمها نگران شدهاند.
مسئله این نیست که با تحریم نفت
ایران از س��وی غ��رب ،رژیم ممکن
اس��ت بخش��ی از درآمد خود را از
دست بدهد (که خود بنفسه بسیار
مهم است).
مسئله این است که با فشار غرب بر
سایر مشتریان نفت ایران و آمادگی
عربس��تان س��عودی و برخی دیگر
از کش��ورهای نفتخیز برای تأمین
کمبود حاصل از قط��ع نفت ایران
و تحریمهای مربوط به مؤسس��ات
مالی و بان��ک مرکزی ایران ،به نظر
کارشناسان ،تقریبا تمامی معامالت
ایران با جهان خارج دچار مش��کل
خواهد شد و اقتصاد ایران با بحران
بیس��ابقهای روبرو خواهد گردید .با
قطع یا کاهش فروش نفت ،شاهرگ

حیاتی رژیم که درآمد نفت اس��ت
به ش��دت مختل میش��ود ،و رژیم
ه��م در پرداخت یارانههای نقدی و
هم در حی��ف و میل اموال عمومی
در نهاده��ای امنیت��ی و نظام��ی و
ایدئولوژیک/مذهبی خود و نیروهای
وابسته به خویشدر خارج از مرزهای
ایران با کمبود زیادی مواجه خواهد
شد .عالوه بر این ،با تحریم نهادهای
مالی ،مبادالت تجاری ایران با خارج
دچار اشکال میشود و ممکن است
حت��ا بر ورود مواد اولی��ه و داروها و
لوازم پزشکی نیز تأثیر بگذارد.
ه��م اکنون به گ��زارش خبرگزاری
رویترز ،دستکم  ۱۰کشتی حامل
نزدیک به  ۴۰۰هزار تن غالت برای
نزدیک به سه هفته در محدوده بنادر
ایران متوقف ماندهاند تا فروشندگان
محمولهه��ای آنها بتوانند اس��ناد
اعتب��اری الزم را دریاف��ت و بعد بار
کشتیها را تخلیه کنند.
همزم��ان با اع�لام تحریمها از قول
آقای پانهتا وزیر دف��اع آمریکا نقل
ش��ده اس��ت که جمهوری اسالمی
طی  ۱۲ماه آینده به س��اخت بمب
اتمی قادر خواهد بود.
این کوتاهترین زمان پیشبینی شده
از سوی یک مقام برجسته آمریکایی
از امکان دس��تیابی رژیم ایران به
سالح هس��تهای است .او در همین
گفتگو با تأکید بر این که س��اخت
بمب اتمی از س��وی ای��ران «خط
قرمز آمریکا و اسراییل» است اضافه
کرده که «اگر ایران در جهت ساخت
بمب اتم��ی حرکت کند و ما از این
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موض��وع آگاهی یابیم ،ب��ه هر کار
الزمی دس��ت خواهیم زد تا جلوی
آن را بگیریم .».این سخنان توضیح
و تفصیل چندانی نمیخواهد .وزیر
دف��اع آمریکا از ی��ک طرف مدعی
است که رژیم ایران ظرف یک سال
آینده توانایی ساخت بمب هستهای
را پیدا خواهد کرد و از س��وی دیگر
ب��دون هیچ اما و اگ��ر میگوید که
برای جلوگیری از ساخت این بمب
به وسیله رژیم ایران آمریکا به «هر
کار الزمی» دست خواهد زد.
با توجه به این که آمریکاییان همواره
بر گزینه نظامی تأکی��د ورزیدهاند
معنای «هر کار الزمی» روشن است.
خطر حمله نظامی آمریکا به ایران
همواره در ده س��ال گذشته مطرح
بوده اس��ت ،ول��ی پ��س از تجربه
فاجعهآمیز تجاوز آمری��کا به عراق
در س��ال  ۲۰۰۳تا حدی این خطر
کاهش یافت.
از آن به بعد ،اسراییلیان مرتبا مسئله
«خط��ر قریب الوق��وع» ایران اتمی
را پیش میکش��یدند و آمریکاییان
سعی بر این داشتند که این خطر را
درازمدتترببینند.
گزارش سازمانهای اطالعاتی آمریکا
در س��ال  ۲۰۰۷حاک��ی از این که
جمهوری اسالمی از سال  ۲۰۰۳از
فعالیت نظامی هستهای خود دست
کشیده اس��ت همچون آب سردی
ب��ر روی آتش تند سیاس��تمداران
اسراییلی و نومحافظهکاران آمریکا
ریخته شد و خطر حمله نظامی علیه
ایران را برای مدتی به عقب انداخت.
ب��ا آم��دن ب��اراک اوباما ب��ه مقام
ریاست جمهوری آمریکا و سیاست
«آش��تیجویانه» او در قب��ال ایران،

گزینه نظامی عمال به کنار گذاشته
شد ،و وزیر دفاع او رابرت گیتس که
در چند سال آخر ریاست جمهوری
بوش به این مقام رسیده بود سعی
داش��ت که کمتر از ام��کان کاربرد
گزینه نظامی سخن بگوید.
اکنون و پس از «شکست» سیاست
اوباما در قبال جمهوری اس�لامی،
و ارزیابیه��ای حاک��ی از ای��ن که
رژیم ایران به توانایی ساخت سالح
هستهای نزدیک میشود ،زنگهای
خطر جنگ باز به صدا در آمده است.
تجربه ناموفق تعامل و مذاکره غرب با
حکومت ماجراجوی احمدینژاد که
از حمایت کامل خامنهای برخوردار
بوده است ،غرب را به اعمال فزاینده
تحریمه��ای سیاس��ی و اقتصادی
کش��اند ،و عدم تأثیر این تحریمها
در تغییر سیاست رژیم ایران ،گزینه
نظام��ی را محتملتر کرده اس��ت.
اکنون همه امید غرب در این است
که تحریمهای نفتی و مالی جدید
رژیم ایران را ب��ه مذاکره و پذیرش
خواستهای غرب وادارد ،و اگر این
تحریمها مؤثر نیفتد و غرب «خطر»
ای��ران اتمی را نزدیک ببیند کاربرد
گزینه نظامی از ی��ک تهدید فراتر
میرود و به عمل نزدیک میش��ود.
با توجه به ارزیابی زمانی آقای پانهتا،
میتوان گفت که شمارش معکوس
برای حمله نظامی به ایران در ظرف
 ۱۲ماه آینده تنظیم شده است.
اثرات محسوس تحریمهای اخیر و
در حال اجرا بر روی اقتصاد و وضع
مالی حکومت و کشور و اظهاراتی از
قبیل آن چه که از سوی آقای پانهتا
نقل شده ،به وضوح مقامات کشور را
نیز به نگرانی انداخته است.
{>> ادامه در صفحه}33 :

اهدایخون 10-11:فوریه

باهمیاری:گروهموجنو

توجهتوجه:

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336
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ایران:اقتصاد. .
هشدار صادق
الریجانی در مورد
اعدام 'اخاللگران'
بازار ارز

ص��ادق الریجانی ،رئیس دس��تگاه
قضایی ای��ران گفت که قوه قضاییه
از "ص��دور مج��ازات اع��دام" برای
"اخاللگ��ران" بازار ارز دریغ نخواهد
کرد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ایس��نا،
الریجان��ی اول فوری��ه ب��ا تاکید بر
"ش��دت و قاطعیت" قوه قضاییه در
برخورد با "اخاللگران اقتصادی که
به دس��تگاه قضایی معرفی شوند"،
ای��ن برخ��ورد را در حد مب��ارزه با
"قاچاقچیان ،اشرار و مجرمان مواد
مخدر" توصیف کرد.
در پی افزایش شدید قیمت ارزهای
خارجی و س��که طال در هفته های
گذش��ته ،تعدادی از مسئوالن عالی
رتبه حکومتی ای��ران این اخالل را
اقدامی برنامه ریزی ش��ده از سوی
دشمنان حکومتدانسته اند.
رئیس ق��وه قضاییه نیز در اظهارات
خود دلیل "بخش��ی از" مش��کالت
ایجاد ش��ده در بازار ارز و س��که را
"توطئ��ه و اخاللگ��ری گروهه��ای

www.paivand.ca

وضعیت موجود در بازار ارز و طال می
حیدر مصلحی وزی��ر اطالعات
تواند به "ورشکستگی" اقتصادی بیاجنامد
پیش��تر گفته بود که اقداماتی
از س��وی این وزارتخان��ه برای
"شناسایی پش��ت صحنه های
وابسته به دشمنان نظام" دانسته و اس��ماعیل احمدی مق��دم فرمانده
افزوده است که این گروه ها "با ایجاد پلیس ایران با ذکر اینکه "رسانههای آشفتگی بازار طال و ارز" انجام شده
س��ایتهای مختلف در مورد سکه خارجی در آستانه انتخابات بر ایجاد که نتایج آن "در زمان مناسب اعالم
و ارز نرخس��ازیکرده اند تا بازار را ناامنی اقتصادی تمرکزدارند" ،اظهار خواهد شد".
استفاده از پلیس میتوان نرخ ارز را
ملتهبکنند".
داشت که این رسانهها "با تمرکز بر در همین حال برخی رس��انه های مهار کرد یا بازار آزاد ارز را از بین
هفت��ه پیش محمود احم��دی نژاد روی ارز و سکه به دنبال ترویج آثار ای��ران گزارش ک��رده اند ک��ه روز برد؟"
ع��دهای از چهرهه��ای سیاس��ی و تحریمهستند".
گذشته پلیس تعدادی از دالالن ارز امیر سیاح ،نویسنده این مقاله افزوده:
خبرگزاریه��ای داخل��ی ایران که آق��ای احمدیمق��دم گف��ت ک��ه فعال در خیابان فردوس��ی تهران را "ای��ن از بدیهیات اس��ت که وقتی
"وابسته به برخی نهادها" هستند را رس��انههای خارجی ب��ه دنبال آن
عامل آشفتگی در بازار ارز و طال در هستند که آرام آرام به مردم تلقین
کنند ک��ه "نان هم در ب��ازار وجود
ایران معرفی کرده بود.
پیش از آن ،احم��د توکلی ،رئیس ندارد" و اف��زود" :آنان م��ردم را به
درخدمت هموطنان گرامی
مرکز پژوهش ه��ای مجلس ایران ذخیرهس��ازی و مغ��ازهداران را ب��ه
هشدار داده بود که وضعیت موجود احتکاردعوت میکنند".
در ب��ازار ارز و ط�لا م��ی توان��د به
"ورشکستگی" اقتصادی بیانجامد
بهنامآفریدگارعشق
و با انتق��اد تند از عملک��رد دولت،
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
خواه��ان برخ��ورد ق��وه قضاییه و
زندگی را با مهر
مشاور امالک:
مجلس ب��ا دولت آقای احمدی نژاد
فروش
و
خرید
جتاری
و
مسکونی
زیبای
مراسم
مجری
_________________
شده بود.
امالک و مستغالت
او گفته بود ک��ه قصد دارد در مورد
Nasrin Eynollahi
در سراسر مونتریال بزرگ
Real Estate Broker
عزل مسئوالن "بی لیاقت" اقتصادی
>> برآورد رایگان
5890 Avenue Monkland
یا "تعیی��ن تکلی��ف کل دولت" با و کانادائی
Montréal، Québec H4A 1G2
هیأت رئیسه مجلس گفت و گو کند.
Office Tel: 514-482-1111
سفرۀ
غالمرض��ا مصباحی مق��دم ،رئیس
ع
ق
د
nasriney2000@yahoo.ca
ع
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس نیز
روس
گفت��ه بود که "حیثی��ت اقتصادی
لیلیصمیمی
دولت بر باد رفته" و شخص رئیس
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
جمهور مسئول این وضعیت است.
س��رتیپ
در واکنش��ی جداگان��ه،
514-825-3170
دستگیر کرده است.
سایت الف ،متعلق به احمد توکلی
(نماینده اصولگرای منتقد دولت در
مجلس ای��ران) روز اول فوریه مقاله
ای را چاپ کرد که در آن با اش��اره
با این اقدام سئوال شده است" :آیا با

تقاض��ا و عرضه وج��ود دارد ،ناامن
کردن محی��ط معامله ،صرفاً هزینه
مبادله را افزای��ش میدهد و منجر
به افزایش حاشیه سود فروشنده و
نهایتاً افزایش نرخ خواهد شد".
برخورد با فروشندگان ارز در حالی
صورت م��ی گیرد که بانک مرکزی
ایران اعالم کرده بود که از روز شنبه
"برنام��ه ارز تک نرخ��ی" را به اجرا
گذاشته است .

نسرینعینالهی

>>

عقد ایرانی

cell: (514) 839-7978
خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

مشاور امالک در سراسر مونتریال

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

Cell.: 514-433-2703

فئودا هودفر

F. Hoodfar

Real State Broker
Email: fhoodfar@gmail.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

به مرکز آموزشی و تجاری،
ب کت سن لوک ،نزدیک
در قل
ی رسمی
و نو و  ۳ماه آشپز و مرب 
با تجهیزات کامل

Cell.: 514-967-5743
Minoo Eslami

Real State Broker
Email: minoo.eslami@century21.ca

½ رانندگی هنگام مستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله ،تهدید ،تخلفات جنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد

Lida Sara Nouraie

Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432
Impaired driving
White collar crime، fraud
Conjugal violence
Assault، threat، sexual infractions
Breaking and entering، theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets، etc.
Pardons and waivers applications

www.nouraie.com

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

groupe sutton - sur l’ile inc.
Courtier immobilier agréé

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

Île Des Soeurs، Verdun، QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com











بیزنس خود را با مشاوران حرفه ای ما
توسعه و ارتقاء دهید.

«بیزنس» ،کسب و کار ماست!






Business Financing
Business Development
Franchise Purchasing
Business Start-up
Business Plans & Forecasting

Masoud Nasr

Montreal، Quebec، H4V 2R6،
Email: loyale.accounting@gmail.com

law

www.masoudnasr.com

مسعودنصر

5263، boul Cavendish،

Criminal
& penal

)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM

ازیون عالیdouble pizza :
اوک

مینو اسالمی

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

مسکونی  -جتاری

مسکونی و جتاری
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امیرکفشداران







 مشاوره در کلیه امور مالی و جتاری
 مشاوره برای توسعه بازرگانی
 مشاوره در امر خرید فرانچایز
 مشاوره در امور راه اندازی کسب وکار
 برنامه ریزی و آینده پژوهی بازرگانی
_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal، QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977
Fax: 514-303-6522

www.lexfiducia.com / info@lexfiducia.com.

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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دیدگاه :برهنه گی گلشیفته

این عکس ها ساخته
ای هم با اس��تفاده از
ثانیه
 ۴۰۰سالن سینما به
ود که تا  ۳۱ژانویه در
می ش
به انتظار می نشینند
جنجالی که درآن
ش در می آید .و همه
فیلمی
نمای
ت گیوم کانه دو تن از
دمی س��زار به ریاس��
ه
هن
ر
ب
کا
ر
آ
گ
تا
"تن ه��ا و روان ها" را
تصویر یک بازی
گران حاضر در کلیپ
بازی
.
...
ایرانی هم هست سه) در راه است .برگزیند.
پ گلش��یفته فراهانی
جایزه سزار (اسکار فران
کلی
مراس��م
س��ینمایی س��زار جوایز یک��ی از  ۲۸بازیگ��ر پز و کمتر از یک ثانیه
ت که سهم او تنها دو
وز  24فوری��ه آکادمی
اس��
ر
س گلشیفته را از این
خود را اهداء می کند.
ت .بعد مجله فیگارو عک
نه
یا
سال
به سنت هرساله خود ،اس
دو عکس بازیگر ایرانی
س��ینمائی استودیو
موعه حذف و کسی هم
مجله
ج
ازیگر نامزد جایزه اسکار م
جازی منتشر می کند.
ب
۳۱
ن
یا
م
از
را
م
گر
ی
 ۲۸بازی
یدهای سینمای را در فضا
م��ی افتد ،مگر در میان
د .این بازیگران که" ام
ین
برمی گزین
د ،در برابر دوربین توانای هی��چ جا ،هیچ اتفاق ار ساده هنری ،تبدیل
یان که این اتفاق بسی
ین
فرانسه" بشمار می آ س سرشناس فرانسوی -ایران
ود و ش��کل ناموسی،
پاتیست موندینو -عکا
جنجالی بزرگ می ش��
ژان
به
و .....به خود می گیرد:
گ��ران را سیاسی ،مبارزاتی
قرار می گیرند.
س ه��ای این بازی
مجل��ه اس��تودیو عک شر می کند .کلیپی ۹۰
آخرین شماره خود منت
در

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

سیروس
یحییآبادی
(مونتریال)
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

گلشیفته و کشتی تایتانیک نظام
مجیدمحمدی

 21ژانویه :اقدام گلش��یفته فراهانی در انتش��ار عکس
و فیلمی نیمه عریان به گونههای متفاوتی تعبیر ش��ده
است :جلب توجه ،خودنمایی و ترویج خود برای گرفتن
نقش در فیلمهای هالیوودی ،خالف عفت ،سوء استفاده
از بدن خود برای جهانی ش��دن ،مقابله با تابوهای رایج،
خط شکنی یکی از زنجیر شدگان در مقابله با سرکوب
زن��ان ،عکس العملی در برابر جور و جفایی که بر وی و
همنسالنش در جمهوری اسالمی رفته ،عدم مسئولیت
در برابر همکاران س��ابق در سینمای ایران و ...بسیاری
اقدام او را ستوده و بسیاری نیز مذمت کردهاند.
اما پرسش اصلی همان است که پدرش ،بهزاد فراهانی،
می پرس��د" :چرا دختر من باید دست به چنین کاری
بزند؟"
این حرکت در ش��رایط موجود فراتر از معنایی که خود
گلش��یفته در ذهن داش��ته و فراتر از عکس العملهای
مثبت و منفی و انکارها ،در این زمان هویتی مس��تقل
یافته و هیچ چیز نمی تواند معنای انتشار این تصاویر را
در حوزه عمومی از آنها اخذ کند.
حتی برداش��تن این تصاویر از سایتها زمان را به عقب
بر نمی گرداند.
این تصاویر نیز همانند تصاویر جان دادن ندا ،سخنرانی

گــل خداداد عزیزی به تیم
خمینی در بهش�ت زهراِ ،
استرالیا ،و آزاد شدن خرمشهر بخشی از خاطره جمعی
ما خواهند بود و باید تالش کنیم آنها را در متن و سیاق
خودبفهمیم.

تغییر روش مبارزه

پیش از انقالب سال  ،۵۷برخی از جوانان ایرانی (راست
و چپ ،مذهبی و مارکسیس��ت) برای مبارزه با استبداد

آگهی :پیوند

روزه م��ی گرفتند ،ب��ر تن خویش
ش�لاق می زدند ،با چند خرما برای
روزها به کوه م��ی رفتند ،از ارتباط
وسوسه انگیز با جنس مخالف پرهیز
می کردند و حتی پسران به صورت
حرکت گلشیفته دنباله منطقی حرکت و
زیبای دختران نمی نگریستند و به
طور خالصه خود را از بسیاری
لذائذ جنبشی است که از اوایل دهه هفتاد در
زندگی محروم می کردند تا خود را
ایران آغاز گردید.
برای مبارزه با رژیم استبدادی آماده
کنند.
بعد همین جوان��ان ،فوج فوج و صدها و هزاران ،خود را
در کوچه و خیابان و سپس جبهههای جنگدر برابر تیر
مستقیم قرار دادند تا خلوص و صداقت و استقامت خود
را در رسیدن به هدف به نمایش بگذارند.
  خرید و فروش طالجات ،جواهرات و

آنها با کشور و مردم خود آنچه کردند مرگ باوری
  انجام کلیه تعمیرات،

و ضدی�ت با عش�ق و ش�ادی و زیبای�ی و رنگ و
  فروش صنایع دستی ایران

موسیقی را به میراث گذاشتند.
اکنون پس از بهار عرب بسیاری از خود می پرسند چرا
معترضان ایرانی پس از کمتر از صد کشتهدر سال  ۸۸به 2087 rue Guy
خانه های خود برگشتند در حالی که معترضان سوری
Montreal، QC، H3H 2L9 Metro: GUY
تا کنون بیش از پنج هزار کش��ته داده و هنوز از مبارزه
دستنکشیدهاند.
پاسخ در نوع نگرش نسل امروز است .آنها می خواهند
حکوم��ت موجود س��اقط ش��ود ت��ا از زندگ��ی و همه
زیباییهای��ش لذت ببرند و کس��ی در خانه و خیابان و
محیط کار آنها را کنترل نکند.
اما برای این هدف کس��ی نمی خواهد از لذائذ کوچک
انواع ساندویچ های سرد و گرم
خود حتی سفر دو سه روزه به کنار خزر بگذرد؛ چه برسد
به آن که خود را به کشتن دهد.
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
{>> ادامه در صفحه}29 :
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

جواهری نیک آذین

کلبهعموجمال
انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

________________________________
1455 PEEL، local 148،

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

-------------------
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Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC
H4B 1L8



514-996-9692
Fax:
514-313-5656

514-939-2700

کیـــترینگ
جمـــال

•
•

514-996-9692

Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

ش هــر
نبه و ی
ک
ش
ن
ب
ه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ار:
آبگوش
ت
گ
ر
د
ن

غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.: 514-484-8072
________________
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

س��اندویچ م��رغ $6.00 ............................................................
س��اندویچ زب��ان $6.00 ............................................................
س��اندویچ مغ��ز $6.00 ...............................................................
س��اندویچ کوکوس��بزی $6.00 .............................................
س��اندویچ سوس��یس بندری $6.00 ..................................
س��اندویچ کالب��اس $6.00 ......................................................
س��اندویچ الوی��ه $6.00 .............................................................
س��اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
س��اندویچ کتلت م��رغ$6.00 ..................................................
س��اندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
س��اندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
س��اندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش��له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش��ته $4.00 .......................................................................
س��وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م��رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبری��زی $7.00 ...............................................................
کشک و بادمجان $7.00 ...............................................................
شنیتس��ل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م��رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبی��ا $4.00 ....................................................................
میرزاقاس��می $7.00 ....................................................................
س��االد س��بز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................

ساعات کار 7 :روز هفته:
از  11و نیم صبح

Email:

info@paivand.ca

www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN
------------------------

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت با
نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیده گاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور
است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد
است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم:

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور
(که بصورت هفتگی منتشر می گردد)
تنظیم می شود.

•

_________
برای ما بنویسید اما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island,
& all Surrounding suburbs...

& all Major Cities

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)
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تن ها و روان ها

امام مقوایی!

نه ،فتوشاپ نیست! درست می بینید!

از روز چهارش��نبه ۱۲ ،بهم��ن
(۱فوریه) ،در تهران مراس��م "دهه
فجر" به مناسبت بزرگداشت سالگرد
انقالب اسالمی آغاز شده است.
ای��ن مراس��م ب��ه م��دت ده روز تا
راهپیمای��ی  ۲۲بهم��ن ،س��الگرد
سقوط حکومت شاهنشاهی ادامه

از شلوغی ،می خواهم مست و
سرخوش شوم.
غیرممکنهایت،
ناگفتههایت،
سیمایم را می پوشاند.
در سرما،
در دلهره
اوقات مبهم،
همچنان نسبت به سوداگران
دلتنگی کر می مانم.

خواهد یافت.
آی��ت الله خمینی پ��س از ورود به
ته��ران در فوری��ه س��ال  ۱۹۷۹از
فرودگاه مهرآباد به گورستان بهشت
زهرا رف��ت و در س��خنانی در این
محل ،دیدگاه ها و برنامه هایی را که
پس از به دست گرفتن قدرت برای

مردم در نظر داشت تشریح کرد.
امس��ال در مراس��می کم س��ابقه،
ورود آی��ت الله خمینی به تهران و
حضورش در مدرسه رفاه ،بازسازی
ش��ده که خبرگ��زاری مه��ر ،این
مجموع��ه تصاویر را منتش��ر کرده
است.

شعـــر

به من نگاه کن .در این لحظه ،برهنه،
رها از بند جسم و روان.
فشاری که از خود متحمل شده ام.
تن و روان خود را تسلیم می کنم.
هنوز باکره ام ،تسلیم می شوم.
دوباره به آشفتگی بازمی گردم.
ژن هایم برای همیشه پراکنده شده،
به رقص درمی آیم.
گریزان از خود،
هنرم بازی کردن است.
به رؤیاهایت تحقق می بخشم،
واژه های حساس را ادا می
کنم،
مانند میوه هایی روی زبانم.
جسم ام را دراختیارت می
گذارم،
خون آلود ،تحسین شده،
خشنود.
با اشک و لبخند،
نفس ات را بند می آورم.
از فریاد ،از نور،
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باور دارم.
غرق می شوم.
در این لحظه،
برهنه،
رها از تن و روان
تن و روان خود را تسلیم می
کنم.
به من نگاه کن.
نگاهم کن.

ای طال بانوی ناب خاوری...

ای طال بانوی ناب خاوری
تو همونی که به بیداری رسید
نازنین از قفس بیزار من
بسه تندادن به نا برابری
وقتی باد اومد صدامو ببره
جای تو گوشه ی خاموشی نبود
چه کسی گفته من از تو بیشترم
چه کسی گفته که تو سفره شب
همدل و همراه من خونه ی تو
چه کسی گفته تو از من کمتری
سهم خورشید من از تو بیشتره
پشت پرده ی فراموشی نبود
شرم قصه ی منه سکوت من
من تموم کردم کالم درد تو
قصه ی حوا رو بسپاردست باد
بی سبب هرگز نبود غروب تو
بعد از این نوبت توست بانوی من
بذار این افسانه رو باد ببره
من شریک جرم آزار تو ام
این صدا و این ترانه مال تو
گرچه باد از نفس افتاده هم
در لباس یاور و محبوب تو
بی گذشت از غفلت من حرف بزن
این فریب کهنه رو نمی خره
_________________
زخمی باغ عدن جفت من ،نیمه ی من زخمی باغ عدن جفت من ،نیمه ی من
شعر :زویا زاکاریان
اسم پرشکوهتو با غرور فریاد بزن
اسم پرشکوهتو با غرور فریاد بزن
خواننده  :ابی
زخمی باغ عدن جفت من ،نیمه ی من زخمی باغ عدن جفت من ،نیمه ی من
(از آلبوم :حسرت پرواز)
اسم پرشکوهتو با غرور فریاد بزن
اسم پرشکوهتو با غرور فریاد بزن
آهنگ ساز :شوبرت آواکیان

Advanced Aesthetics
La Maison de Beaute LASER,BOTOX & FILLERS

کلینیکاستتیکپیشرفته

مراقبت و زیبایی پوست توسط پزشکان ایرانی

با مدارک معتبر بین المللی از فرانسه ،سوئیس و آمریکا

خدماتکلینیک :لیزرتر
اپ
ی
y
p
ra
e
h
T
r
e
Las
 رفع موهای زائد صورت و بدن،

توجه :ختفیفهایویژه نوروزیازاولماهفوریه

 درمان آکنۀ مقاوم،
 جوانسازی پوست و رفع خال های عروقی کوچک
 بوتاکس ،ژل ،انواع  Peelingو Fillers

 ختفیف دانشجوئی

_______________
700 Bord du Lac,
Dorval, Quebec H9S 2B8

Tel.:514-949-2116 / 514-639-1097

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

میناصاحلی

برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ ½ تایید امضا

Real Estate Broker

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

و بسیاری دیگر

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

LL.L.، LL.B.، D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire، Québec، H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL، LAVAL،
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

فتوشاپ
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حمل و نقل پارس ماریتایم

ایران:انتخاباتمجلس...

سه شرط
موفقيت
حترمي!

علیکشتگر

با  30سال جتربه در حمل و نقل
هرهفتهیککانتینرلوازمشخصی:
مستقیم از کانادا به گمرک تهران

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

__________________________
Head Quarter office in Montreal:
6475 Des Grandes Prairies #15
Saint-Leonard، QC، H1P 1A5، Canada

Tel: 514-384-5632

Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با بیش از 60سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته جمعی و
سفر به کبک ،اتاوا،
سیب چینی و غیره

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

ساعات کار:

>>دوشنبه تا جمعه
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Montreal، QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

چن��د دس��تگی و تفرق��ه مي��ان
گروههايی که دو س��ال و نيم پيش
برای کودتای  ۲۲خرداد با هم متحد
بودند ،در آستانه انتخابات فرمايشی
 ۱۲اس��فند ماه به اوج خود رسيده
است.
در اين ميان کشمکش ميان جناح
دول��ت و باند رهبر بر س��ر ترکيب
مجلس��ی ک��ه رای م��ردم در آن
دخالتی نخواهد داشت ،به خصومت
آشکار گرائيده است.
از ط��رف ديگر آن بخ��ش از اصول
گرايان که خ��ود را مخالف "جريان
انحرافی" احمدی نژاد -مشايی و در
خط رهبر اعالم می کردند ،تاکنون
نه فقط نتوانسته اند بر سر ترکيب
مجل��س نه��م توافق کنن��د ،بلکه
خود به دس��ته های رقيب "جبهه
پاي��داری" مصباح (س��ينه چاکان
رهبر) "جبهه متحد اصول گرايان"
مه��دوی کن��ی(ذوب ش��دگان در
واليت) و باند الريجانی و قاليباف که
جناح مصباح آنان را ساکتين فتنه
می نامد ،تقسيم شده اند.
کش��مکش ميان اين گروهها برسر
ترکيب مجل��س آينده به مجادالت
علنی کشيده شده است.
آي��ت اله خامنه ای ک��ه از کودتا تا
به ام��روز اعتبار و نفوذ خ��ود را در
حاکميت به ميزان زيادی از دست
داده ،قادر نيس��ت آن چنان که می
خواهد اين دس��ته ه��ای رقيب را
ب��ا منويات خ��ود همراه کن��د و به
کش��مکش و خصومت های درونی
حاکميت پاياندهد.
دع��وای اين گروهها برس��ر ترکيب
مجلس بخش��ی از جنگی است که
ازه��م اکن��ون ب��رای دوران پس از
خامنه ای درگرفته است .و بنظر می
رس��د که مصباح يزدی و هواداران
او در همدس��تی با فرماندهان سپاه
خود را برای اشغال باالترين مدارج
حکومتی آماده می کنند.
در براب��ر اين حاکمي��ت بحرانی و
منزوی که غرق در بحران سياسی،
اقتصادی و انزوای ملی و بين المللی
است ،مردمی قرار دارند که اکثريت
عظيم شان نه رژيم را قبولدارند و نه
ديگر حاضر به شرکت در انتخابات،
آنهم انتخاباتی که فرمايش��ی ترين
ن��وع خود در همه دوران  ۳۳س��اله
جمهوری اسالمی است ،هستند.
چه آنها که در دو دهه گذش��ته در
انتخاب��ات ش��رکت نم��ی کردند و
دستکم حدود۳۰درصد حائز شرايط
رای دهندگی را شامل می شدند و
چه آن اکثريت بزرگی که رايش��ان
در انتخابات  ۲۲خرداد  ۸۸توس��ط
آيت اله خامنه ای و گماش��تگان او
به سرقت رفت ،اين بار همراه با هم
مصمم اند انتخابات را تحريم کنند
و هم��راه با اين اکثريت عظيم همه
جريانات اپوزيس��يون و همه اصالح
طلبان و طرفداران منتقد و ناراضی
نظام برای نخس��تين ب��ار در تاريخ
جمهوری اسالمیدر مساله تحريم با
هم همسو و هم راه شده اند.
حترمي گسترده اين انتخابات حتمی

* بی ترديد غيبت گس��ترده و بی
است.
آنچه هنوزحتمی نيست توان حترمي س��ابقه مردم در خيابانها و ميادين
کنندگاندربازتاباندندامنهواقعی تهران و ش��هرهای ب��زرگ ،بازتاب
وس��يع و ب��ی درن��گ در جهان و
اين حترمي در جهان است.
حاکميت برآن اس��ت که ب��ا ارائه سراسر ايران خواهد داشت ،آيت اله
آمار ساختگی مدعی شود مردم در خامنه ای شرکت گسترده مردم را
انتخابات ش��رکت کرده اند .شکل در انتخابات نمايشی  ۱۲اسفند ماه
تحري��م بايد و می تواند به گونه ای "پيش بينی" کرده است.
باشد که مش��ت دروغگو را باز کند پيش بينی او که خود نيز آن را باور
و همه دنيا واقعيت تحريم را همان ندارد ،چيزی نيست مگر رهنمود به
گونه که هست به چشم خود ببيند .برگزارکنندگان نمايش و رسانه ها و
سخنگويان رژيم که آنان را موظف

می کند از هم اکنون برای
شرط موفقيت حترمي!
حصر
ارائ��ه آمارهای کاذب آماده
موفقيت در اين راستا
در گرو س��ه ش��رط داوطلبانه شوند .اعتصاب خانگی مردم
تهران و شهرهای بزرگ در
اساسی است که فعال
يکی از آن س��ه شرط خانگی
روز جمعه  ۱۲اس��فند ماه
پيش��اپيش ادعای رس��انه
(اجماع بر سر تحريم) در روز
های تبليغاتی حاکميت را
مسلم است.
توافق و اجماع بر سر انتخابات
تکذيب می کند.
* بازت��اب موفقيت تحريم
دو ش��رط ديگ��ر نيز
است!
در ايران و جهان بالفاصله
به همان ان��دازه مهم
روانشناس��ی جنب��ش
اس��ت و بايد در مدت
دموکراسی خواهی را ارتقاء
کوتاهی که باقيمانده
می دهد.
به آن دست يافت.
شرط دوم:
مردم بارديگر حس می کنند که می
توافق عمومی برسر شکل حترمي
تواننددر همبستگی و اقدام مشترک
با توجه به ش��رايط سياسی جامعه خ��ون ت��ازه ای در رگهای جنبش
و ظرفي��ت ه��ای کنون��ی جنبش دموکراسی خواهی سبز جاری کنند
دموکراسی خواهی به نظر می رسد و ترفندهای رژي��م را خنثی کنند.
که بهترين و موثرترين شکل تحريم موفقيت اين تحري��م بدون هزينه،
که در تهران و شهرهای بزرگ ايران جنبش س��بز را برای برداشتن گام
زمينه فراگير شدندارد پذيرش يک های بعدی آم��اده می کند .پس از
روز حصر داوطلبانه خانگی (در روز آن می ش��ود دوب��اره از تظاهرات و
اعتراضات خيابانی و حتی اش��کال
انتخابات) است.
اگر تحريم کنندگان همگی در روز ديگری از اعتصاب سخن گفت.
انتخابات به ياد و به احترام نمادهای 
مقاومت جنبش س��بز ک��ه در روز شرط سوم:
انتخابات بيش از يک سال از حصر هماهنگی همگانی در تبليغ
آنان می گذرد ،يک روز حصر خانگی سومين ش��رط الزم برای موفقيت
را به خود تحميل کنند و روز جمعه تحريم و همگانی ک��ردن اعتصاب
 ۱۲اسفند را در خانه بمانند ،رژيم به خانگی آن اس��ت که همه فعاالن و
هيچ وجه نخواهد توانس��ت دامنه و جريانات��ی که اعتصاب خانگی را به
گستردگی تحريم را از انظار جهانيان عنوان موثرترين ش��کل تحريم می
پنهان کند.
پذيرن��د ،از هم اکنون ض��رورت و
بدترين کار ممکن در روز  ۱۲اسفند اهمي��ت آن را با هر روش تبليغی و
ماه فراخوان ب��ه تظاهرات خيابانی ترويجی ممکن برای مردم توضيح
اس��ت .اي��ن کار در روز انتخابات به دهند.و حتی االمکان تبليغات خود
رژيم فرصت می ده��د که آن را به را در اين زمينه همسان کنند.
دس��تهای خارجی ک��ه از برگزاری شگفت انگيز است که همه با تحريم
موفقيت آميز انتخابات مردمی می موافق اند ،اما بر سر مساله ای به اين
ترسند نسبت دهد .و چون با توجه اهميت که شکست و يا موفقيت آن
به اش��غال نظامی خيابان ها توسط برای روحيه و روانشناس��ی جنبش
نظاميان و باال بودن هزينه تظاهرات تعيين کننده است ،تاکنون تالش
خيابانی نم��ی توان انتظار جمعيت چشمگيری برای توافق روی شکل
زي��ادی از آن داش��ت ،اين تاکتيک تحريم و هماهنگ کردن فعاليتهای
به هيچ وجه به صالح جنبش سبز تبليغی صورت نگرفته است.
نيست و به ارتقاء روحيه مردم کمک هرکس در رس��انه های نوشتاری و
نمی کند .تظاهرات خيابانی به هيچ راديوها و تلويزيونهای خارجی ساز
وجه ب��رای روز انتخابات مناس��ب خود را می زند و ظاهرا کمتر
نيست.
کس��ی به اهميت وحدت
* توجه داش��ته باشيم
که اين يک فرصت نادر
اس��ت که مردم بتوانند ،جلساتمشارکت
در برابر استبداد به يک
اقدام مشترک بزرگ ،اما
بدون هرگونه هزينه ای،
دست بزنند.
چنين
فقط در
شرايطی
مونتریال
و در چن��ان روزی (۱۲
اس��فند) اس��ت که اين
گونه فرصت طاليی برای برای دعا و دریافت
اقدام مشترک همگانی
رایگان کتاب مقدس
و بدون هزينه پديد می
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:
آيد.
م��ردم در خان��ه م��ی
نش��ينند و در حالی که نشانی کلیساGrace Ministry :
1345 Rue Lapointe
همبس��تگی و اتح��اد
Saint-Laurent، QC H4L 1K4
ميليونی خود را در يک
Mtro: Cote Vertu
اقدام همگانی به نمايش
Tel.: 514-261-6886
می گذارند.

مسیحیان
فارسیزبان
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کانادا...

ایرانتو :جیسون کنی وزیر مهاجرت و
شهروندی اعالم کرد بزودی تغییرات
جدیدی در سیستم پذیرش مهاجر

جهت مقابله با کمب�ود نیروی کار
مورد نیاز کشور اعمال خواهد شد.

وی که در جلس��ه پرسش و پاسخ
ش��بکه  CTVس��خن م��ی گفت
اضافه کرد دولت در نظر دارد روش
امتیازبن��دی متقاضی��ان در گروه
متخصصین را برای شناسایی بهتر
افراد واجد شرایط تغییر دهد.
مق��ررات جدی��د نگاه س��نتی اتاوا
نسبت به تمرکز بر تحصیلکردگان
دانشگاهی مهندسین و پزشکان را
عوض خواهد کرد.
کنی تأکید کرد معم��وال برای تازه
واردین تحصیلکرده کار کمتری در
کانادا پیدا می ش��ود ،بدلیل اینکه
سیس��تم امتیاز بن��دی و انتخاب
متخصصی��ن ب��ر مبنای م��دارک
دانشگاهی باال استوار است.
اخیرا گ��زارش های متع��ددی در
خصوص اش��تغال ب��کار مهاجران
تحصیل کردهدر مشاغل غیرمرتبط
یا سطح پایین منتشر شده است.
وزیر مهاجرت افزود با باز کردن درها
بر روی افراد باتجربه و کاری دولت
فدرال قادر خواهد ش��د "جواهرات
پنهان"در سطح جهان را که جاهای
خالی بازار کار ما را پرکند ،بیابد.
در عین حال خان��م "اولیویا چاو"،
نماین��ده پارلم��ان از حزب مخالف

www.paivand.ca

سیستم امتیاز بندی پذیرش مهاجران
متخصص تغییر می کند
نئودمک��رات تأکی��د
کرد دولت فدرال بهتر
اس��ت قبل از آوردن
اف��راد متخص��ص از
خارج از کشور کانادایی
های بیکار را تحت آموزش های
حرفه ای قرار دهد.
وی اف��زود" :در ح��ال حاض��ر 1.4
میلیون کاناداییدنبال کار می گردند
و ایجاد دوره های آموزشی می تواند
نرخ بیکاری را بسرعت کاهش دهد.
حتی ما می توانیم موسسات آموزش
دهن��ده را با انواع پاداش ها از جمله
کاه��ش مالیات مورد تش��ویق قرار
دهیم".
خان��م چ��او اضافه ک��رد تمرکز بر
واردات نیروهای کاری باعث سخت
تر ش��دن امکان پیوس��تن اعضای
خانواده مهاجران و شهروندان فعلی
به آنها می گردد.
وزیر مهاج��رت در بخش دیگری از
این جلسه گفت طرح های جدیدی
به تصویب رسیده که طی آن امکان
اخراج متقاضیانی را که مس��ئوالن
مهاجرتی آنان را واجد شرایط نمی
دانند ،سهل تر می کند.
وی اف��زود" :ما در ح��ال همکاری
با نماین��دگان پارلمان و دس��تگاه
قضایی هستیم تا نسبت به خاتمه
دادن حجم وس��یعی از پرونده ها و
درخواس��ت های تجدید نظر اقدام
کنیم.
وقتی اینگونه افراد وکالی زرنگی را
بکار می گیرند آنان می توانند روند
رس��یدگی به پرونده ه��ای تجدید
نظرخواهی تا ابد طول دهند .ما باید
این پیغام را به آنان بدهیم که از این
پس تنه��ا یک روز از وق��ت دادگاه

برای تصمیم گیری درباره وضعیت
اقامت ش��ما اختصاص می یابد نه
 20سال"!
گزارش اخیر حسابرسی کل کشور
که در ماه نوامبر گذشته منتشر شد
حاک��ی از کوتاه��ی آژانس خدمات
مرزی کانادا نسبت به کنترل ورود
یا عدم ورود اشخاص به داخل کشور
است.
ب��ر همین اس��اس و بمنظور یافتن
مهاجران غیرقانونی جهت اخراج از
کشور ،آژانس اقدام به تهیه لیستی
از افرادی کرد که به گفته آنان مجرم
یا مظنون به ارتکاب جرم هستند و
از مردم خواس��ته است در خصوص
شناس��ایی و معرفی آنها همکاری
کنند.
در همی��ن زمین��ه جیس��ون کنی
به پرونده ش��خصی به ن��ام "لئون
موگس��را" (در مونتریال) اشاره کرد
که از متهمین قتل عام مردم رواندا
در سال  1994بوده و سرانجام پس
از  15س��ال جدال حقوقی با دادگاه
از کان��ادا اخراج و جهت محاکمه به
کشورش بازگردانده شد.
وزی��ر مهاجرت همچنین با اش��اره
ب��ه موضوع اس��تفاده برخ��ی زنان
مس��لمان از روبن��ده در طی انجام
مراحل اخذ شهروندی کانادا گفت:
نیازی به افزودن تبصره نس��بت به
لزوم برداشتن نقاب هنگام سوگند
شهروندی نیست؛ چرا که مقرر شده
آنان از هنگام مصاحبه مهاجرتی و
قبل از ورود به کانادا باید چهره خود
را جهت رؤیت توسط افسر مهاجرت
باز کنن��د و ای��ن کار را در مراحل
بعدی نیز ادامه دهند.

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

نشـــانی:

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal، Québec H3B 3C6

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

T: (514) 842-8000 Ext. 296

F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

مهساابراهیمنژاد
خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

از طریق برنامه های
مهاجرت فدرال و کبک
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای
همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیمدعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

قبول وکالت در ایران

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجربترینوکالیپایهیک
دردادگستریتهران

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>

12ساعت آموزشدر اتومبیل با آموزگار
حرفه ای که زبان شما را صحبت می کند.

اطالعات بیشتر در شماره آینده

محسن
درنامونمتریجو
ال

اس��کناس و تبليغ شفاهی در ميان
مردم متمرکز کنند.
فراموش نکنيم که موفقيت تحريم
در گرو وحدت عم��ل همه مردم و
همه گرايش های متفاوت و مخالفی
اس��ت که خود را در دف��اع از حق
رای ،انتخاب��ات آزاد و پايان دادن به
استبداد در ايران ذينفع می دانند.
وحدت عمل در تحري��م انتخابات
فرمايش��ی می تواند گام بزرگی در
هماهنگ��ی و اتحاد هم��ه جريانات
سياس��ی ضد اس��تبدادی در ايران
باشد.
فراگير ش��دن جنبش دموکراسی

خواهی و شکل گيری آلترناتيو ملی،
نه در تالش��های پنهان��ی و فرصت
طلبانهآلترناتيوسازهایحرفهای(که
هر روز در گوش��ه ای از جهان برای
جلب حمايت های مالی و سياسی
ق��درت هايی که ب��ه دنبال مطامع
خاص خود هستند ،آلترناتيوسازی
می کنند) بلکهدر متن وحدت عمل
مردم در اين گونه فرصت ها س��ت
که زمينه شکل گيری پيدا می کند.
 ۱۲بهمن ماه ۱۳۹۰


_________________

Montreal Office

294 Square St-Louis، 2e étage

برایارایهبهترین
سرویسهاباما
تماسبگیرید.

Montréal QC H2X 1A4

Tel.: (514) 849-9696
Fax: (514) 849-5429

سواال
ت امتحان
رانند
گی کبک به

زبا
ن فارسی
رسید!

Driving School

iving
12 hrs Dr :
exam
)+ Car for x
+ta
( $350.00

>>

621-0505

تئوری آموزش کامپیوتری

بزودی در مونتریال

 IMMIGRATION LAW
 FAMILY LAW
 LITIGATION
 CONTRACT LAW
& CORPORATE
COMMERCIAL LAW
LABOUR LAW

آموزشگاهرانندگیآریا
>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

رضا عالمه زاده

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

>>

تابوی ایرانی
اکران فیلم مستند

عم��ل و وح��دت گفتار
ب��رای موفقي��ت تحريم
انتخابات توجهدارد.
فع��االن سياس��ی در تحليل های
نوشتاری و يا گفتگوهای راديويی و
تلويزيونی با رسانه های فارسی زبان
خارج ايران بايد همه تالش خود را
در يک ماه آينده بر همين مس��اله
متمرکزکنند.
شبکه های اجتماعی سبز نيز بايد
در همين راستا فعال شوند .فعاالن
جنب��ش دموکراس��ی خواهی بايد
فعاليت های خ��ود را از هم اکنون
بر ش��عار نويس��ی روی ديوار ،روی
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)Tel.:(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Montreal، QC H3W 3H8

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

با
گارانتی

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
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کانادا...

رؤیای
آمریکایی،
هنوز در کانادا
پابرجاست
17ژانویه ،ایرانتو:
اگر چ��ه فاصله بین فقیر و
غنی در کانادا بس��یار زیاد
ب��وده و در حال رش��د نیز
است و اینکه قطعا بسیاری از
کانادایی ها زندگی دلخواه و رؤیایی
خود را ندارند.

ام�ا ع�دم تناس�ب در درآمدها،
منیتوان�د مبنزله یکس�ان نبودن
فرصت ها نیز باشد.

اما حدس بزنید چگونه؟
کانادا به همراه دانمارک ،نروژ و سایر
کشورهای اس��کاندیناوی ،در صدر
مناطق با اقتصاد در حال رشد ،قرار
گرفته اند.
نشریه نیویورک تایمز  ،در سرمقاله
اخی��ر خ��ود  ،ب��ا عن��وان " turns
conventional wisdom on its
 "headب��ه مقایس��ه ع��دم تحرک
اقتصادی آمریکا نسبت به همسایه
شمالی خود پرداخته است.
آمری��کا ب��ا اینک��ه ثروتمندت��ر از
کاناداس��ت ،اما نابرابری شدیدی در
آن جامعه حاکم است.
بطوریکه چنین تفاوتهایی (همانند
رنگ چشم یا فرم مو) به نسل های
بعدی آنها به ارث می رسد.
نتیجه گیریهای انجام شده بیشتر
بر اس��اس تحقیقات آق��ای Miles
 Corakاز اس��اتید دانش��گاه اتاوا و
رییس سابق مطالعات خانواده و کار
اداره آمار کانادا بوده است.
پروفس��ور کوراک ،ابتدا به بررس��ی
فرص��ت های موجود در دو کش��ور
پرداخته و معتقد است:
   کانادایی ها ،سه برابر بیشتر از
آمریکایی ها ،از تح��رک اقتصادی
برخوردار هس��تند و این امر بیشتر
بخاطر ش��رایط حاکم ب��ر زندگی
کس��انی اس��ت که هم در باالترین
و هم در پایین ترین س��طح جامعه
حضوردارند.
آنچه که دو کش��ور را از هم متمایز
می کند ،چیزی است که در پشت
پرده رخ می دهد:
"کودکان ثروتمند رشد می کنند تا
به بزرگساالن ثروتمند تبدیل شوند
و کودکان فقیر نیز ،در بزرگس��الی
همچنان فقیر می مانند".
اما این اتفاق همیشه در کانادا روی
نمیدهد.
در واق�ع این رؤی�ای آمریکایی
ک�ه ه�ر ف�ردی م�ی توان�د از
جایگاه پس�ت اجتماع ،خود را
به باالترین نقاط برساند ،اکنون
به یک افس�انه تبدیل ش�ده و

خشکشوییفرویو
)(Fairview
اگر ش��ما در سطح باالی زندگی در
در حالی که فاصل�ه بین فقرا و آمریکا قرار داش��ته باشید ،زندگی
ثروتمن�دان ،هر روز بیش�تر و مطلوبی خواهید داش��ت و کودکان
بیشتر می شود ،طبقه متوسط چنین خان��واده های��ی ،بمراتب از
همساالن کانادایی خود از وضعیت
نیز ،عمال ناپدید می شود.
دست کم هنوز می توان گفت رؤیای بهتری برخوردار می شوند.
رش��د صعودی اقتصادی در جامعه از سویدیگردسترسی به فرصت ها
در آمریکا ،هر روز بیشتر وابسته به
کاناداییپابرجاست.
کانادایی ها می توانند وجود چنین تحصیالت باالتر می گردد.
ش��هریه های دانش��گاهی که هم
فر صت��ی
را مدی��ون "کودکان ثرومتند اکنون ،به دهها هزار دالر در س��ال
رشد می کنند بالغ می گردد ،عمال ،بهترین مراکز
سیس��تم
اجتماع��ی و تا به بزرگساالن آموزش عالی را از دسترس بسیاری
یا روش های ثرومتندتبدیل از آمریکایی ها خارج کرده است.
پیشرفته اخذ شوند و کودکان در مقابل ،خان��واده های ثروتمند،
فقیر نیز ،در
براحتی فرزن��دان خود را به چنین
مالیاتبدانند.
بزرگسالی
مراکزی می فرستند و با استخدام
حت��ی
فقیر تر ی��ن همچنان فقیر می معلم خصوصی ،شرایط مربوطه را
مانند".
نیز کسب می کنند.
ک��و د کا ن
البته اینگونه نیست که پدران ،برای
کانادایی نیز
به مدارس خوب ،بهداشت و درمان فرزندان خود شغلی دست و پا می
مناسب و خانه های تمیز دسترسی کنند ،بلکه آنان را در مس��یری قرار
می دهن��د که با دریاف��ت آموزش
دارند.
گزارش جدید بخش اقتصادی حاکی های پیشرفته و ارتباط با شبکه های
از آن است که در سال  ،2008هفت مختلف ،عمال پله های ترقی را یکی
میلیون از افراد کم درآمد کانادایی از پس از دیگری طی می کنند.
بین  24میلیون مالیاتدهنده ،چک   
کانادای��ی ها نباید زی��اد هم مغرور
بازگشت مالیاتیدریافت کرده اند.
و یا پ��ول ماهانه مرب��وط به اعتبار شوند.
مالیات��ی ک��ودکان  Child Taxدولت فدرال و همچنین دولت های
 ،Benefitباعث شده عمال دالرهای محلی ،ه��م اکنون با کسری بودجه
دریافت��ی دولت ف��درال از مردم به قابل توجهی مواجه شده اند که در
سمت خانواده های فقیر سوق یابد .این میان تحصیل و بهداشت رایگان
و ی��ا بحث پرداخ��ت بیمه بیکاری می توان��د هدف بع��دی آنها برای
برای پدران یا مادران مجرد ،بمنظور ذخیره بودجه های عمومی باشد.
کمک به تأمی��ن هزینه های فرزند یک نگرانی دیگ��ر نیز در این میان
خود.
مطرح اس��ت و آن اینک��ه ،افزایش
بویژه اینک��ه در کانادا بس��یاری از تفاوت درآم��د بین خان��واده های
ک��ودکان در دو خانه جداگانه پدر و کانادایی ،تساویدسترسی به فرصت
یا مادر خود بزرگ می شوند و دولت های آینده را برای نسل های بعدی
به آنها کمک می کند که وظیفه پدر دچار مشکل می کند.
و مادری خود را در کنار کار روزمره نویسنده ابراز نگرانی کرده است که
انجامدهند.
کانادایی های ثرومتند ،در آینده به
مقایس��ه کنید با ایاالت متحده که مست آمریکایی شدن پیش بروند.
هزینه مدارس در آنجا اکثرا از جمع این امر با پوالریزه ش�دن شهرها،
آوری مالیات مستغالت همان محل مث�ل تورنتو و ونکوور ک�ه در آنها،
تأمین می ش��ود تا مالیات بردرآمد شهروندان ،بوضوح بر اساس درآمد
ایالتی.
و نژاد ،جدا شده اند ،مشهود است.
محله ه��ای با ارزش ملک پایین تر اما هنوز برای جوانان کانادایی ،رؤیای
و فروشگاه های سطح پایین ،عمال رشد اقتصادی و طی کردن قله های
باعث پایین آمدن سطح مدارس آن پیشرفت و ترقی ،پا برجاست.
ناحیه می شوند.

لیبرالها،رییسجوانیرابرایخودانتخابکردند
 26دی ،ایرانتو :مجمع عمومی حزب
فدرال لیبرال ،در آخرین اجالس سه
روزه خود با حضور نمایندگان 3،200
ش��عبه" ،مایک کراولی" رئیس سابق
حزب لیبرال انتاریو را به عنوان رییس
جدید خود انتخاب کردند.
گ��زارش خبرگزاری ه��ای مختلف
حاکیست وی که  42سال سن داشته
و بیشتر از سوی جوانان حمایت می
شد ،توانس��ت بر رقیب نزدیک خود،
خانم "ش��یال کاپس" از وزرای سابق
کابینه ،فائق آید.
ظاه��را رأی دهن��دگان معتقد بودند
خانم کاپس 59 ،ساله ،نمی توانست
به عنوان نماد تغییر در حزب لیبرال
مطرح شود.
حزب لیبرال که در آخرین انتخابات

پارلمانی ،شکست س��نگینی را از دو
حزب حاک��م محافظ��ه کار و حزب
مخالف نئودمکرات متحمل ش��د ،به
دنبال بازس��ازی خود و برنامه ریزی
برای آینده است.
در عی��ن حال انتخ��اب رهبر حزب
لیبرال (که جدای رییس آن اس��ت)
ممکن اس��ت تا س��ال  2013طول
بکشد.
روز یکش��نبه  15ژانویه ،لیبرال ها بر
قانونمند کردن مصرف ماریجوانا رأی
دادند ،اما تدوین اس��تراتژی مربوطه
ممکن اس��ت تا س��ال  2015طول
بکشد.
لیبرال ها همچنین با  67درصد رأی
مخالف ،پیش��نهاد جدائی کان��ادا از
سیستم حکومت مشروطه سلطنتی

را رد کردند.
در یک مصوبهدیگر ،شرکت کنندگان
در اج�لاس ،ب��ا  73رأی مواف��ق ،به
سیس��تم رأی گی��ری امتی��ازی در
انتخابات های آینده کشور رأی دادند.
روز ش��نبه ،لیبرال ها برای اولین بار
موافقت کردن��د ،ه��واداران حزب یا
افراد غیرعضو نیز در انتخاب رهبر آن
مشارکتداشته باشند.
اضافه می شود باب ری ،معاون سابق
حزب،دیوید مک گینتی ،مارک گارنو،
دومینیک لب الن و مارتین کاچون از
جمله کسانی هستند که ممکن است
خود را برای رهبری حزب نامزد کنند.
مایکل ایگناتی یف ،رهبر سابق حزب،
بدنبال شکست فاحش اخیر انتخاباتی،
از سمت خود استعفا داده و هم اکنون،
باب ری ،سرپرستی آن را برعهده دارد.

کلیه امورخشکشویی
همراه باترمیم لباس
سرویس عالی،
سریع و… با نازل ترین قیمت

دروستآیلند

در خدمت هموطنان گرامی

• باتخفی��ف وی��ژه ب��رای
هموطنانگرامی
• با پ��ارک اختصاصی برای
رفاه مشتریان

995 boul St-Jean
) (Pointe Claire

Tel.: 514 694-7036

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان
با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

 BEST Fares to Iran & from Iran،
& all over the world
 BEST deals for all inclusive
South packages & anywhere else.

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

یامسین

Tel.: 514-594-0344
yasmeen@skylawn.net
ytaquiali@yahoo.com

Head Office:
433 Chabanel West، #111
Montreal، Qc H2N 2J3
Phone:

شادی

Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

shadim.sky@gmail.com

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

UN-SAT

فروش و نصب سیستم های
کانال های
ماهواره ای
فارسی زبان ،ترکی،

عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

خدمات و سرویس پس از فروش

Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی
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کانادا>>:مروریبررسانهها...

______
علی اشرف
شــادپور

_______

قتل ناموسی

یا جنایت؟

____________________

محمد شفیعا ،حامد شفیعا و توبا
محمد یحیا ،مجرمند .آنها مرتکب
قتل از نوع درجه اول شده اند.

ـــــــــــــــــــــــــ
"ظاهرا دلی��ل این جنایت های بی
شرمانه ،که با خونسردی کامل هم
انجام گرفته اند ،عبارت از اینست که
چهار نفر قربانی بی گناه به تصورات
انحرافی ش��ما از ناموس و ش��رافت
تجاوز کرده ان��د ،تصوری از ناموس
که مبنای آن تسلط و کنترل بر زنان
است ،تصوری بیمارگونه از شرافت
که مطلق��ا هیچ جائ��ی در جوامع
متمدن ندارد".
اینها س��خنان قاض��ی دادگاه عالی
انتاریو ،روب��رت مارانجر ،خطاب به
محمد ش��فیعا ،حامد شفیعا و توبا
محم��د یحیا ،بع��د از قرائ��ت رای
مجرمیت هیئت منصفه در دادگاه
است.
داس��تان خانواده ش��فیعا ،که از دو
سال و نیم پیش در کانادا پیش آمده
است ،آنچنان گسترده شده است که
نه تنها رسانه های کانادا به آن توجه
زیادی نش��ان داده اند ،بلکه رسانه
های س��ایر کش��ورها هم اخیرا آنرا
پوشش داده اند.
در روزهای آغ��از محاکمه متهمان
(یا مجرمان) در همین ستون هم تا
حدودی به شرح ماجرا پرداخته شد.
خالصه ماجرا اینس��ت که در تاریخ

 30ژوئن  ،2009پلیس کینگستون
در ایالت انتاریو یک ماش��ین سیاه
رنگ مارک نیسان سانترا را در داخل
یک کانال آبی پیدا می کند که چهار
جسد از درون آن کشف می شود.
جس��دها متعلق بودند به سه دختر
جوان ب��ا نامهای زینب  19س��اله،
س��حر  17ساله و گیتی  13ساله و
همچنین یک خانم  52س��اله بنام
روناامیرمحمد.
روز بعد از کش��ف ماشین یاد شده،
ش��خصی بنام محمد شفیعا (حاال
 59ساله) ساکن مونترال گم شدن
همان ماش��ین با سرنشینانش را به
پلیس اطالع می دهد.
متعاقبا ،خود محمد شفیعا ،پسرش
حامد شفیعا (حاال  21ساله) و توبا
محمد یحیا (حاال  42ساله) از سوی
پلیس کینگس��تون ،به اتهام چهار
فقره قت��ل از درجه یک (مربوط به
اجساد یافت شده در نیسان سانترا)،
در مونترال بازداشت و به کینگستون
منتقل می شوند.
محمد شفیعا یک تاجر موفق پولدار
است که به دلیل نازائی همسر اولش
رونا امیرحمد و با موافقت او ،با توبا
هم ازدواج می کند و حاصل ازدواج
دوم او هفت فرزند دختر و پسر است
که سه نفر آنان جزء قربانیان هستند
و فرزند دوم (حامد) متهم به قتل و
در زندان است .سه فرزند دیگر هم
تحت مراقبت آشنایان قرار دارند.
این خانواده افغانی در سال  2007به
کانادا مهاجرت کرده اند.
محمد ش��فیعا همس��ر اول خود را
عموزاده معرفی می کند تا موضوع
دو همسری خود را پنهان سازد.
از زمان کش��ف اجس��اد و بازداشت
متهمین تا روز 26اکتبر ،که محاکمه
آناندردادگاهی واقعدر کینگستون
آغاز شد ،پلیس آن شهر ،با همکاری
پلیس نقاط دیگر کانادا ،مش��غول
جمع آوری اسناد و شواهدی بودند
که در دادگاه مورد استناد دادستان

www.paivand.ca

ها ،برای اثبات ج��رم قرار گرفتند.
دامنه این مدارک بس��یار وس��یع و
ش��امل یادداش��ت های روزانه رونا،
همسر اول محمد شفیعا ،که بخاطر
تقاضای جدائی ،از س��وی شوهرش
مورد تهدید م��رگ قرار گرفته بود،
عکس های خانوادگی ،عکس هائی
از تلفن های موبایل دختران مقتول،
ش��نودهائی که پلیس برای ضبط
مکالمات متهمان نصب کرده وامثال
آنهاست.
افزون بر اینها  58نفر هم در دادگاه
حضور پیدا کرده و شهادت داده اند.
پرداختن به همه جزئیات این اسناد
و شواهد از حدود این نوشته خارج
اس��ت .همه آنه��ا در روزنامه های
دوشنبه  30ژانویه مندرج هستند.
این اس��ناد کال مشعر برآنند که هر
چهار قربانی ،از س��وی متهمان به
قتل ،مورد انواع آزار و بدرفتاری بوده
و حتی تهدید به مرگ هم شده اند.
مددکاران اجتماعی ،که با این بچه
ها سروکار داشته اند ،شهادت داده
اند که آنان مدعی ب��وده اند که در
محیطی مملو از ترس و ناراحتی بسر
می برده اند که گاهی منجر به فرار از
خانه می شد.
گناه قربانیان این بوده که لباس های
تن نما می پوشیده اند ،دوست پسر
داشته اند ،شب ها دیر به خانه می
آمده و به این طریق حیثیت خانواده
را «لکه دار» ساخته اند.
دختر بزرگتر ،زین��ب ،با یک جوان
پاکس��تانی ازدواج می کند که تنها
یک ش��ب دوام پیدا می کند .بهانه
خانواده برای مخالفت با عروسی وی
اینس��ت که فامیل داماد در مراسم
عروسی شرکت نکرده اند!
به دالیلی از این دس��ت ،دختران از
سوی پدر فاحشه خوانده می شوند،
حتی الفاظی از آن هم بدتر شنیده
شده است.
{>> ادامه در صفحه}34 :

وضع فعلی احزاب اوپوزیسیون کبک
به دنبال شکست حزب کبکوا PQ
در انتخابات س��ال  2003اس��تان
کبک ،برنارد الندری ،که در آن زمان
رهبر  PQو نخست وزیر کبک بود ،از
رهبری حزب کناره گیری کرد و از
همان روز  PQدچار مشکل رهبری
شد.
در آن هنگام ،خانم پولین ماروا ،که
از اعضای ارشد حزب و وزیر کابینه
الن��دری بود ،خ��ود را برای رهبری
حزب کاندیدا کرده و برای کس��ب
این مقام امید فراوانی بسته بود.
ولی اعضای جوان حزب آندره بواکلر
جوان را به خانم ماروا ترجیح دادند
و ،تح��ت تاثی��ر ش��عارهای جوان
پسندانه اش ،وی را به رهبری حزب
برگزیدند.
این اقدام خانم ماروا را خوش نیامد و
او ،به حال قهر از حزب ،خود را خانه
نشین اعالم کرد.
ام��ا همانطور که انتظ��ار می رفت،
بواکل��ر ه��م نتوانس��ت  PQرا در
انتخابات بعدی به پیروزی برس��اند
و آن حزب ،با شکس��ت سخت تر از
قبل ،حتی مقام اوپوزیسیون رسمی
را نیز از دست داد.
در پی این شکست ،آندره بواکلر هم
مجبور به استعفا گردید و مجددا راه
برای رهبری خانم ماروا هموار شد.
در آن روزها ،خانم ماروا خود را تنها
کاندی��دای رهب��ری  PQتصور می
کرد و هی��چ رقیبی برای خود نمی
شناخت.

اما آق��ای ژیل دوس��پ ،که رهبر
حزب فدرال بلوک کبکوا  BQبود،
اعالم کرد که حاضر اس��ت حزب
خود را ترک ک��رده و رهبری PQ
را بپذیرد.
ول��ی در مقابل اخم و تـَـخم خانم
ماروا ،ص�لاح را در آن دید که «به
خانم ماروا اعتم��اد کند و در کنار

بانوی «بتونی» ،پولین
ماروا از آن بیدها نیست
که به این بادها بلرزد!
وی بایستد» و به همان رهبری BQ
قناعت کند.
از آن زمان تاکنون هم رهبری خانم
ماروا چندان خالی از چالش نبوده و
میزان محبوبیت وی افت و خیزهای
نه چندان کمی را تجربه کرده است.
در اواخ��ر س��ال  ،2011می��زان
محبوبی��ت خان��م م��اروا ،بخاط��ر
عملکرده��ای وی در درون و برون
حزب ،به کمترین حد خود رسیده و
صحبت از تعویض او هم مطرح بود.
حتی اکنون برنارد الندری هم زبان
به انتقاد گشوده و سیاست وی را در
مورد استقالل طلبی کبک به چالش
کشیده است.
اما در درون حزب  PQکس��ی نبود
که جسارت مقابله با بانوی بتونی را
داشته باشد.
از س��وی دیگر ،ژیل دوسپ ،که در
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انتخاباتدوم ماه می  2011شکست
فاحش��ی خورده و ازداشتن بیش از
 50کرسی به داشتن تنها  4کرسی
تنزل کرده و حتی کرس��ی خود را
نیز از دست داده بود ،از رهبری BQ
کناره گیری کرد.
دوس��پ ،که مدت ها صدای زیادی
از وی ش��نیده نمی شد ،با مشاهده
موقعیت ضعیف خانم ماروا ،دوباره
تمایل رهب��ری  PQرا در خود زنده
یاف��ت و آم��اده گی خ��ود را برای
جانشینی خانم ماروا اعالم کرد.
اما خانم ماروا از آن بیدها نیست که
به این بادها بلرزد و سفت و سخت
ب��ه مقام خود چس��بیده و تصمیم
گرفته است که اولین نخست وزیر
مونث کبک باشد.
{>> ادامه در صفحه}32 :

ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada Regulatory
)Council (ICCRC
&
Register with the Government of Quebec

----------------------------

Contact me in English،
French،
Italian or PERSIAN
__________________
خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه

پذیرش و ویزای دانشجوئی
کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

با خط مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱

)۰۲۱( 971 - ۱۸۶۱

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.

Montreal، Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
با تعیین وقت قبلی

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس

11:00

تا 18:00
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کبــکوکانادا...

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

دوزبانه نگاه داشنت کانادا،
ساالنه 2.4میلیارد دالر
هزینه دربردارد
ایرانتو :خدم��ات مربوط به حفظ و
توسعه زبان های انگلیسی و فرانسه
(در کبک) ،مث��ل آموزش ،ترجمه،
عالئم و فرم ها ،س��االنه دس��ت کم
 2.4میلیارد دالر هزینه برای مالیات
دهندگان تحمیل می کند.
بر اس��اس گزارش منتشره از سوی
موسسه فریزر ،در سطح استان ها،
انتاریو با بیشترین میزان یعنی 623
میلیون دالر هزین��ه ،در صدر قرار
دارد و استان نیوبرانزویک که بعد از
کبک ،بیشترین تعداد فرانسوی زبان
را دارد 85 ،میلیون و خود اس��تان
کبک نیز  50میلیون دالر به همین
منظور هزینه می کند.
در بین سایر اس��تان ها ،آلبرتا 33
میلی��ون دالر ( 537دالر باب��ت هر
فرانس��وی زب��ان) ،بریتیش کلمبیا
 23میلی��ون دالر ( 427دالر برای
هر فرانسوی زبان) ،نوا اسکوشیا 18
میلی��ون دالر ( 540دالر باب��ت هر
فرانسوی زبان) ،منیتوبا  16میلیون
دالر ( 410دالر بابت هر فرانس��وی
زبان) ،ساس��کچوان  9.65میلیون
ایرانتو :شهر ونکوور رتبهدوم
را در بین  325شهر جهان
از نظر باال بودن هزینه خرید
و نگهداری مسکن به خود
اختصاص داده است.
به گزارش گل��وب اند میل
در هشتمین تحقیق ساالنه
بین المللی بررس��ی میزان
توانای��ی خرید خان��ه برای
تعیی��ن ج��دول وضعیت
مسکندر شهرهای مختلف
از روش��ی به نام " Madian
 "Multipleاس��تفاده شده
که طی آن متوس��ط بهای

خانه در هر شهر بر متوسط
درآمد خانوارها تقسیم می
شود.

این مطالعه زمانی منتشر می شود
که بانک های کانادایی با ابراز نگرانی
نس��بت به رشد حباب گونه قیمت
مسکن پیش بینی کرده اند که رقم
های موجود دست کم در شهرهای
تورنتو و ونک��وور  10درصد کاهش
یابد.
کانادادر مجموع سومین کشور پس
از آمریکا و ایرلند از نظر بهای مسکن
است.
البت��ه تحقی��ق مذکور ش��هرهای
مختلفی از کش��ورهای اس��ترالیا،
کانادا ،چین ( هنگ کنگ) ،ایرلند،
انگلستان و آمریکا را شامل می شود.
در این گ��زارش کانادا همچنان به
عنوان سرزمینی که بتوان خانه ای
متناس��ب با هر درآمد یافت مطرح
شده؛ البته بسته به اینکه در کجای
آن اقدام به خرید نمایید.
با رقم ( 10.6یعنی متوس��ط بهای
 678500دالر و درآم��د متوس��ط
ساالنه  63800دالر) ،ونکوور -پس

دالر ( 640دالر بابت هر فرانس��وی
زب��ان) ،جزی��ره پرن��س ادوارد 5.1
میلی��ون دالر ( 946دالر باب��ت هر
فرانسوی زبان) و نیوفانلند و لبرادور
 3.4میلیون دالر ( 1780دالر بابت
هر فرانسوی زبان) هزینه می کنند.
بیش از نیمی از این وجوه (58درصد)
صرف هزینه اداره مدارس مربوطهدر
سطح ابتدایی و دبیرستان می شود.
تهیه کنندگان گزارش اظهار داشته
اند آن��ان در پی تأیید یا نقد پدیده
دو زبانه بودن کش��ور نیس��تند ،اما
معتقدند چنین امری بسیار هزینه بر
است.
در عین حال آنان پیشنهاد کرده اند
که اس��تان ها می توانند با واگذاری
کار ترجمه به بخ��ش خصوصی تا
حدی در این زمین��ه صرفه جویی
کنند.
این گزارش در زمانی منتش��ر می
ش��ود که استقبال از زبان فرانسوی
در کانادا به نسبت قبل رو به کاهش
نهاده است.
اداره آمار میزان جمعیت فرانسوی

زبان کشور را در سال  2011حدود
 22.9درص��د اعالم ک��رده ،اما رقم
مذکور در س��ال  2006ب��ه 22.1
درصد رسید.
در بسیاری از شهرها ،زبان های
دیگری نظیر چینی ،ایتالیایی،
آلمان�ی ،پنجابی و اس�پانیایی،
بدلیل کاربرد زیاد طی سه دهه
گذش�ته ،عمال از زبان فرانس�ه
پیشی گرفته اند.
به عنوان مثال دست کم  38درصد
س��اکنین ونکوور اعالم کرده اند که
زبان مادری شان چینی است!
همچنین در تورنتو تعداد ایتالیایی
زب��ان ها  8.8درصد ،اما فرانس��وی
زبان ها  1.7درصد جمعیت شهر را
تشکیل میدهند.
با این وجود همه ش��هرهای کانادا
موظف به نصب عالئ��م و تابلوهای
دو زبانه در سطح جاده ها و مناطق
مختلفهستند.
این در حالی است که استان کبک
خ��ود را مجبور ب��ه اف��زودن زبان
انگلیسی به تابلوهایش نمی کند.

ونکووردومینشهرجهان
ازنظرگرانیمسکن

Amir Kafshdaran Law
LAWYER

AVOCAT

  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
  مهاجرت
 Representation before: Québec
  دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
  وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
Fax: 514-303-6522

 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

فرش پرس

Tapis Perse

www.ak-law.ca
email: info@ak-law.ca

(تهران سابق)
 خرید و فروش انواع
فرش های دست بافت ماشینی
 شستشو و ترمیم
 فرش آنتیک
 با  22سال سابقه

______________________

9514 boul De L'Acadie
Montreal، QC، H4N1L8

 با مدیریت خامن سعیده دشت

از هنگ کنگ -گرانترین خانه ها را
در بین شهرهای (با جمعیت بیش از
یک میلیون نفر) به خود اختصاص
داده است.
امتیاز هنگ کنگ  12.6اس��ت که
حاصل متوس��ط بهای مس��کن به
ان��دازه  3.1میلی��ون دالر در مقابل
متوسط درآمد  249000دالر است.
مونتری�ال در ای��ن س��نجش ب��ا
امتی��از  )54700/281700(5.1به
رتبه  23بسنده کرده است.
همچنین در گزارش مذکور تورنتو
جای��گاه  18را در بی��ن ش��هرهای
بوس��تون و لس آنجلس یافته است
( 406400دالر در مقاب��ل 73600
دالر).
همه  128ش��هر ب��ا قابلیت خرید
مسکن مناس��ب یعنی امتیاز 3.0
یا کمتر در کشورهای ایرلند ،کانادا
و آمریکا قرار دارند؛ که از این تعداد
 117ش��هر در آمریکا 9 ،ش��هر در
کانادا و  2شهر در ایرلند هستند.
هیچ بازار مناس��بی در کش��ورهای
اس��ترالیا نیوزیلند یا انگلیس وجود

ندارد.
 87بازار مس��کن نسبتا مناسب نیز
بین آمریکا ،کانادا ،ایرلند و انگیس
هر کدام به ترتیب به تعداد 193 64
و یک شهر تقسیم شده است.
استرالیا و نیوزیلند حتی بازار مسکن
متوسط نیز ندارند.
در بخش دیگ��ری از گزارش به این
نکته اش��اره شده که شهرهایی که
گرانترین خانه ه��ا را دارند در یک
موضوع با هم مشترک هستند؛ در
همه آنها مقررات س��ختگیرانه ای
در خصوص مالکیت زمین و تراکم
وج��ود دارد که باعث گران ش��دن
ساختمان موجود در آنها می گردد.
بهترین شهر از نظر بهای مسکن در
جهان شهر دیترویت آمریکا با امتیاز
 ( 1.4متوسط بهای مسکن 66500
و درآمد متوس��ط  48700دالر) و
در داخل کانادا نیز ،همسایه شمالی
آن ش��هر ،یعنی ویندزور (انتاریو) با
امتیاز ( 2.2متوس��ط بهای مسکن
 149900و متوسط درآمد 67900
دالر ) است .

Tel.: (514) 387-0006
Cell.: (514) 806-5595

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

موسسه
زبانفرانسه

Le monde de la
langue française

داروخـانه

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

 دروس تقویتی
 کالس های کمک درسی
 انجام تکالیف مدرسه
نشانی:
4915 A, Bld St. Charles
Pierrefonds H9H 3E4

514-961-4579

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 6 :30
6 :30
جمعه
4
شنبه
1 :30
یکشنبه

صبح

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه

)13 RACHEL (X: St-Laurent
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55
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تورنتو استار:

حتریمهایکاناداعلیهایرانوتأثیرآن
برایرانیانکانادا

 3بهمن ،ایرانتو :اگر چه تحریم های
اعمال شده از سوی دولت کانادا علیه
ای��ران با هدف متوق��ف کردن برنامه
های هسته ای آن کشور صورت می
گی��رد ،اما این امر تأثیر ش��دیدی بر
وضعیت اقتصادی و معیشتی بخش
بزرگ��ی از جامعه ایرانی��ان کانادا نیز
برجای می گذارد.
روزنامه تورنتو استاردر گزارشی با بیان
این موضوع می افزاید هم اکنون بین
مسئوالن وزارتخانه های امورخارجه و
مهاجرت ،پیرامون کاهش شدید ارزش
ریال ایران و جلوگیری از فعالیت های
مالی ایرانیان کانادا گفت و گوهایی در
جریان است.
برخی فعاالن اجتماعی جامعه ایرانی -
کانادایی معتقدند سیاست های جدید
دولت فدرال فش��ارهای بزرگی را بر
بخش اعظ��م ایرانیان وارد می کند و
اگر اتاوا قبل از تصویب و اجرای چنین
محدودیت هایی با آنان مشورت می
کرد؛ یا چنین مش��کالتی پیش نمی
آمد و یا دست کم تأثیر آنها کمتر می
شد.
آقای علیداد مافی نظام رییس کنگره
ایرانیان (در تورنتو) با اعالم این مطلب
می افزاید:
"مس��ئله اینجا اینس��ت که چرا باید
ایرانیان��ی ک��ه دور از محل تولد خود
و در اینج��ا زندگی م��ی کنند بر اثر
سیاست های اعمال شده علیه ایران
آسیبببینند؟"
ای��ن گزارش م��ی افزای��د منتقدین
از سیاس��ت های دولت کان��ادا لزوما
طرفدار جمهوری اسالمی نیستند اگر
چه بخ��ش اعظم جمعیت 120000
ه��زار نفری ایرانیان کان��ادا با اعمال
چنین تحریم هایی مخالفت می کنند.

آنان افرادی هستند نظیر خانم ملوک
 67س��اله و خانم ماه منیر  75ساله
که هم اکنون به همراه فرزندان و دو
نوه  7و  9ساله شان در ریچموندهیل
زندگی می کنند.
درآم��د م��اه منی��ر از مح��ل اجاره
آپارتمانش در تهران تأمین می شود
که پیش از ای��ن در حدود  400دالر
بوده ام��ا اخیرا به نصف کاهش یافته
است.
مستمری بازنشستگی ماهانهدریافتی
توس��ط مل��وک از ایران نی��ز پس از
تبدیل شدن به دالر کانادا از  500دالر
قبلی به حدود  260دالر رسیده است.
به گفته شیریندختر ماه منیر چنین
ارقام کوچکی معم��وال صرف هزینه
های دارو غذا و غیره می گردید.
وی می افزای" :آنها هم اکنون نگران
هستند و می دانند اگر نتوانند کمی
پول به خانه بیاورند شوهر من مجبور
خواه��د با کار بیش��تر درآمد خود را
افزایشدهد.
این نگرانی به هم��ه اعضای خانواده
تسری یافته است به طوریکه شیرین
هم اکنون به دنبال یافتن یک شغل
پاره وقت است.
اما او دقیقا به دردس��رهای جانبی آن
آگاه اس��ت و باید هزین��ه نگهداری
کودکان خود بعد از مدرسه را بپردازد.
وی اضافه می کند" :فش��ارهایی که
دولت کانادا به زعم خود بر دولت ایران
وارد می کند در واقع به مردم وارد می
شود".
در این میان ماه منیر و ملوک حداقل
به اندک پول خود از ایران دسترسی
می یابند ،اما دانشجویان ایرانی شاغل
به تحصیل در کانادا نمی توانند پول
های ارس��الی از خانواده هایش��ان را
دریافت کنند چ��ون اتاوا رابطه خود
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با بانک های ایرانی را قطع کرده است.
یک س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه
کانادا از مشارکت گرانبهای ایرانیاندر
اقتصاد این کشور سخن گفته است.
اما میزان رش��د ایرانیان در کانادا چه
از نظر تعداد و چه از نظر تأثیرگذاری
ب��ر اثر تحریم گروه س��وم روز به روز
محدود تر می شود.
ایرانی��ان ثروتمند زی��ادی عالقمند
مهاجرت به کانادا هستند.
هر یک از آنان دست کم  1.6میلیون
دالر دارای��ی دارد و مای��ل اس��ت
 800000دالر آن را در اقتصاد کانادا
سرمایه گذاری کند.
به همین دلیل رییس کنگره ایرانیان
خاطرنشان می کند که با چنین منابع
انسانی موجود در کانادا می بایست به
شکل دیگری برخورد شود.
پرونده های فعلی مهاجرت که تحت
بررسی قرار دارند هم اکنون در حالت
بالتکلیفی هس��تند چون بانک های
کانادای��ی حاضر به ارائ��ه وام به آنها
نیستن .د
وزارت مهاج��رت کبک تا مش��خص
شدن وضعیت از س��وی اتاوا فعالیت
های مستقل خود در پذیرش مهاجر
سرمایه گذار را متوقف کرده است.
اگ��ر چه امکان انتقال وجه از کش��ور
ثالث پذیرفته می شود اما بنظر می
رسد کانادا با تصمیمات خود میلیون
ها دالر درآمد و هم چنین افرادی که
موجب ایجاد اش��تغال می ش��وند از
دست می دهد آنهم درست زمانی که
هر دو طرف بیش از گذشته به چنین
امکانینیازمندهستند.
آقای ماف��ی نظام به بخش دیگری از
نیازمندی های ایرانیان کانادا اشاره می
کند که شامل تحریم ها نمی شود اما
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مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
برایترمبهارینامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی

اطالع رسانی کمتری در آن باره شده
است و آن امکان ارسال پول از کانادا
به ایران و اعضای خانواده در آنجاست
که حتی همین کار نیر بسیار آهسته و
محدود صورت می گیرد.

وی تأکی��د می کند آنچه وزارت امور
خارج��ه ی��ا وزارت مهاج��رت درباره
مق��ررات و تحریم ها اعالم می کنند
غالبا مبهم و پیچیده اس��ت .اگر یک
دفتر یا تش��کیالت در اتاوا مردم را در
خصوص بایدها و نبایدها یا جزئیات

محدودیت های اعمال شده راهنمایی
کند کمک بزرگ��ی به جامعه ایرانی
محسوب می شود یا حتی دست کم
یک بانک خاص برای انجام امور مالی
ین ایرانیان کانادا و ایران تعیین گردد.
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ایران...

«آتش به جان ش�مع فتد کاین بنا
نهاد».

سنگ پایه آنچه که امروز به صورت
ستون –پوسیده و موریانه خورده–
سیاست خارجی حکومت آخوندی
درآمده را آیت الله خمینی با گفتن:
«امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند»
گذاشت.
دراین که خمینی فرد باهوشی بود
و حفظ نظام��ی که با "خدعه" پایه
گذاشته بود را «اوجب واجبات» می
دانست کمتر کسی تردید می کند.
 اما در محاسبات او ،بویژه هرگاه
درتعارض ب��ا حفظ نظ��ام قرارمی
گرفت« ،منافع مل��ی» هیچ وزن و
جایگاهی نداش��ت وبه همین دلیل
غلط هایی ک��ه امریکا درحمایت از
عراق برای به درازا کش��یدن جنگ
کرد که به بهای ج��ان صدها هزار
ج��وان ایران��ی و وارد آمدن بیش از
 1000میلی��ارد دالر خس��ارت به
کشورشد ،برایش مهم نبود.
مهم این بود که نظام بماند که ماند.
هنجارشکنیدر سیاست خارجی به
«امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند»
محدود نماند.
 چندس��ال بع��د ،در حرکت��ی
براستی بیهوده و کامال خالف منافع
ملی ایران ،فتوای قتل سلمان رشدی
را صادر کرد و موجب شد که سفیران
کشورهای اروپایی دراعتراض به آن
فتوا خاک کشور را ترک کنند.
سیدعلی خامنه ای با تبانی و تقلب
وارث این خشت اول کج نهاده شده
ش��د و هنگامی که خود بر مس��ند
والیت فقیه تکی��ه زد به زعم خود
کوشید آنرادرچهارچوبی متناسب با
خلق وخوی خود بازسازی کند.
 درس��ال  ،1371حکوم��ت
آخوندی  4نف��ر از مخالفان خود را
در رستوران میکونوس برلین به قتل
رس��اند ودر دادگاهی ک��ه درآلمان
تشکیل ش��د ،پس از حدود  5سال
دادرس��ی سیدعلی خامنه ای ،علی
اکبرهاش��می رفس��نجانی و علی
فالحی��ان درارت��کاب این جنایت
مجرم شناخته ش��دند و برایشان
حکم پیگرد صادرشد.
پس از ص��دور حکم دادگاه ،دولت
آلم��ان  4دیپلوم��ات ایران��ی را
اخ��راج کرد و حکوم��ت آخوندی
ه��م متقابال  4دیپلومات آلمانی را
از کش��ور اخراج نمود و درپی این
کار  11کش��ور اتحادی��ه اروپا ،در
همبستگی با آلمان ،سفیران خود
را از جمهوری اسالمی فراخواندند و
سفیران جمهوری اسالمی در اروپا
نیز به کشور بازگشتند.
درهمان زمان سیدعلی خامنه ای
رفتاردولت های اروپایی را «نمایش
ب��ی معن��ی» خوان��د و هاش��می
رفس��نجانی ریی��س جمه��وری
ه��م درخطب��ه نم��از جمع��ه با
تحقیرکشورهایاروپایی،رفتنآنان
را به برخاس��تن گنجشکی از یک
درخت تنومند تشبیه کرد .غیبت
س��فیران اروپایی مدتی ب��ه درازا
کشید تا این که پس از دوم خرداد
 1376و روی کارآمدن سید محمد
خاتمی ،اروپایی های کاس��بکار و
سودپرست و بازگشت شتابزده آنان

«امریکاهیچغلطینمیتواندبکند»

Shahbaznakhai8@gmail.com

برای بی نصیب نماندن از سفره
غارتی ک��ه حکوم��ت آخوندی
گسترده بود ،موجب تقویت این
فکر در سیدعلی خامنه ای شد
که با نش��ان دادن واکنش تند و
ش��دید می تواند در هر دعوایی
دست پیش بگیرد که پس نیفتد.
اج��رای این سیاس��ت خارجی
کوچه ب��ازاری موج��ب رفتار و
حرکاتی شده و می شود که گاه
خنده آور اس��ت و گاه نیز اشک
تأسف و تأثر به چشم می آورد:
 چن��د هفته پی��ش ،درپی
تصوی��ب محکومی��ت حکومت
آخون��دی در ش��ورای حق��وق
بشرس��ازمان ملل به پیش��نهاد
کان��ادا ،وزارت امورخارج��ه
کاردارس��فارت کان��ادا را احضار
و نس��بت به نقض حقوق بش��ر
بومیان کانادا اعتراض کرد!
 دو روز پیش هم به گزارش
"ایرنا":
«به دنب��ال تصویب تحریم های
جدید ش��ورای وزی��ران اتحادیه
اروپ��ا علیه جمهوری اس�لامی،
سفیر دانمارک (به عنوان رییس
دوره ای اتحادیه اروپا) به وزارت
امورخارج��ه احضارش��د و مرات��ب
اعتراض شدید جمهوری اسالمی به
این تصمیم غیرمنطقی به وی ابالغ
شد».
بحث تنها برسراین نیست که اصول
سیاست خارجی حکومت آخوندی
برخالف منافع ملی ایران هس��تند
– که هس��تند  ،-این نیز هست که
همین اصول خالف منافع ملی نیز
متولی مش��خصی ندارد و هرکس
درهرجا به خود اجازه می دهد درآن
ش��لنگ تخته بیندازد و وضع را از
آنچه که هست نیز بدترکند.
 به گزارش  6بهمن خبرگزاری
حکومتی"مهر":
«س��ید عماد حس��ینی سخنگوی
کمیس��یون انرژی مجلس شورای
اس�لامی از تهیه طرح توقف فروش
نفت ب��ه اروپا ازس��وی نمایندگان
مجلس خبرداد.
درص��ورت تصویب این طرح ،دولت
مکلف به توقف فروش نفت به اروپا

پیش از آغاز تحریم نفتی ازس��وی
اتحادیه اروپا می شود».
ازاین مضحک تر ،دخالت سرداران
سپاه پاس��داران در اجرای سیاست
خارجی فرموده رهبرمعظم است.
یک نمون��ه آن را م��ی توان
درخب��ر "ایرن��ا" در  4بهمن
یافت.
س��ردارمحمدعلی اس��ودی
معاون فرهنگ��ی و تبلیغات
سپاه پاسداران می گوید:
«کش��ورهای امری��کا و اروپا
قدرت نفوذ استراتژی بیداری
اسالمی را پذیرفته و دریافته
اند و این پیشروی جمهوری
اس�لامی را تهدی��دی برای
خ��ود م��ی دانند .ش��رایط
فعل��ی جمه��وری اس�لامی
بنابه فرمایشات رهبر معظم
انقالب ،ش��رایط بدر و خیبر
اس��ت و دش��منان حکومت
اس�لامی هم اکن��ون به این
واقعیت و باور رسیده اند.
درش��رایط فعل��ی جمهوری
اس�لامی حت��ی م��ی تواند
ش��رایط اقتصادی دنیارا که
اکن��ون امری��کا و اروپا درآن
دس��ت وپا می زنند دردست
بگیرد و آن را مدیریت کند.
آنها حتی توانایی فایق آمدن
برمشکالت خود و پاسخگویی
به درخواس��ت ه��ای به حق
م��ردم خ��ود را ندارند و ب��ا بحران
مشروعیت ومقبولیت بین ملت های
خود روبرو هستند».
احتم��اال در خبره��ا خوانده اید که
چندروز پیش یک اتوبوس دریایی
درمسیر جزیره هرمز – بندرعباس
بنزین تمام کرد و از مقامات ساحلی
درخواست کمک نمود .قایق نجاتی
که پس از مدتی تأخیر به کمکش
فرستاده شد با برخورد به بدنه آن و
سوراخ کردنش موجب غرق اتوبوس
دریایی و مرگ  17نفر از  22مسافر
آن شد.
قصد کمک کسانی از قماش سردار
محمدعلی اس��ودی ،مانند کمکی
اس��ت که قایق نج��ات اعزامی می
خواست بکند و نتیجه ای جزتسریع
در غرق ش��دن کش��تی شکس��ته
سیاست خارجی حکومت آخوندی و
نقش برآب شدن دیپلوماسی تهدید
و رجزخوانی نخواهد داشت!


کانادا:قتلهایناموسی
یک بام و دو هوا!

Honor Killing
خانواده شفیعا و...

شایستهالهامی(مونتریال)

کشتن انس��ان و یا هر ذیحیاتی با هر
عنوان که باش��د نادرست و غیرانسانی
اس��ت و اینجا من نمی خواهم کشته
شدن  4انسان بیگناه را توجیه کنم ،ولی
اگر در جامعه قرار باشد تمام انسان ها
به سزای اعمال غیرانسانی خود برسند،
نباید بص��ورت یک بام و دو هوایی و یا
بقول اینجایی ها «دبل استاندارد» باشد.
در این چند روز که تصویر این خانواده
بدبخت افغانی (چه مرده ها و چه زنده
ها!) را بیش��تر از گذشته در تلویزیون
نش��ان می دادند ،دائما از دلیل کشتن
توسط افراد صحبت می شد ،نه بررسی
علل آن.
متهم��ان در نهای��ت ه��م محک��وم
ش��دند که من هم مثل دیگ��ران این

محکومیت را قبول می کنم؛ ولی تکرار
 HONOUR KILLINGبیشتر برای
توجیه محکومیت آنها بکار می رفت
و این درخور تفکر اس��ت که چرا این
محکومیت ها خیلی محکم و قاطعانه
فقط در مورد مسلمان ها اجرا می شود
و در مورد دیگران با بکارگیری اصطالح
«جنون آنی» از مس��ئله به راحتی می
گذرند.
مثال ها زیاد اس��ت ولی برای دوری از
طوالنی ش��دن مطلب دو مورد را ذکر
می کنم.
اخیرا در مونتریال آقای دکتری (دکتر
تورکات) که دو کودک خردسال و بی
گن��اه خود را به خاطر اینکه زنش او را
ترک کرده بود شبانه با چاقو کشته بود؛
دیدیم آق��ای دکتر به دلیل اینکه این
جنایت هولناک را به دلیل جنون آنی
مرتکب شده بود در محاکمه تبرئه شد
و قرار اس��ت پس از معالجات روانی به
سر کار خود برگردد.
در جامعه بین المللی هم خبر کشتار
بیش��تر از  70و  80نفر و زخمی شدن

14ژانوی��ه ایرانت��و :در حال��ی که
پیش بینی می شد س��ال 2012
شاهد تعادل در بازار مسکن کانادا
باش��یم ،ام��ا تصمیم اخی��ر بانک
مونترآل اوض��اع را بگونۀ دیگری
ترسیم کرد.
به گ��زارش کانادین پ��رس بانک
مونترآل روز پنجش��نبه  12ژانویه
رقم بهره ثابت وام پنج ساله خود را
به  2.99درصد رساند که کمترین
می��زان بین بانک ه��ای بزرگ در
ط��ول تاریخ کانادا محس��وب می
شود.
بدنبال آن بانک های  TDو رویال
نی��ز عص��ر روز جمع��ه تصمیم
مشابهی را اعالم کردند.
در عی��ن حال بانک مونترآل عرضه
وام ه��ای مذک��ور را تنه��ا تا موعد
خاص یعنی تا  25ژانویه مش��روط
کرد.
ضم��ن اینک��ه حداکث��ر می��زان
بازپرداخ��ت اقس��اط مربوط��ه ت��ا
10درصد مبلغ باقیمانده وام در هر
سال خواهد بود.
وام ه��ای جدید در دوره  25س��اله
ارائه می شود.
بانک های تی دی و رویال  29فوریه
را آخرین مهلت تقاض��ا برای وام با
بهره ارزان قیمت تعیین کرده اند.
اما بجای پریود استاندارد  5ساله وام
های جدید را بصورت چهارساله ارائه
می کنند.
این گزارش حاکیس��ت تقاضاهای
وسیع بین المللی برای ضمانتنامه
های بانک��ی و اوراق قرضه از بانک
های ب��زرگ کانادایی باعث کاهش
ش��دید نرخ بهره ثابت وام مس��کن
گردید.
اوای��ل ماه ج��اری بان��ک مونترآل
توانس��ت  1.5میلی��ارد دالر اوراق
قرض��ه پنج س��اله را با ن��رخ بهره

%2.99

دیپلوماسیتهدید
و رجزخوانی!
شهباز خنعی
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رکورد کمترین میزان نرخ
بهره وام مسکن
در بانک های کانادایی

 2.544درصد
ب��ه س��رمایه
گذارانخارجی
بفروشد.
این درحالیس��ت که به عنوان مثال
دولت ایتالیا مش��ابه آنه��ا را با بهره
 4.83درصدی فروخته است.
بدین ترتیب بازار اوراق قرضه بانک
مونت��رآل را بهت��ر از ایتالیا معرفی
می کن��د؛ چرا که تعهد مالی کمتر
نش��اندهنده آن اس��ت که سرمایه
گ��ذاران اعتماد بیش��تری نس��بت
ب��ه توانایی قرض گیرن��دگان برای
بازپرداخت وام های خ��ود در دوره
مربوطهدارند.
در حالی که وضعیت بحرانی بدهی
ها در اروپا ادامه دارد سرمایه گذاران
به دنبال ایمنی بیشتر هستند و در
این می��ان کانادا به عن��وان فانوس
دریایی در جه��ان پرتالطم کنونی
محسوب می شود.
معم��وال نرخ بهره ثابت هماهنگ با
اتفاقات بازار اوراق قرضه تغییر می
کند ،اما نرخ بهره متغیر بس��ته به
سیاس��ت های مالی بانک مرکزی
کاناداست.

در عین حال کارشناس بانک رویال
معتقد است خریداران مسکن و وام
گیرندگان باید با احتیاط بیش��تری
با موضوع برخورد کنند؛ چرا که در
صورت بازگشت نرخ بهره به حالت
نرمال و ش��روع ی��ک دوره چهار یا
پنج ساله دیگر آنان ممکن است با
اقساط سنگینی مواجه شوند.
بنابراین وی توصیه کرده که خانواده
ها در انتخاب میزان وام دریافتی به
درآمد و توانایی خود توجه کنند.
بدین ترتیب این امر بر میزان رشد
بهای مسکن در کانادا در سال جاری
که 2.8درصد پیش بینی شده تأثیر
زیادی خواهد گذاشت.
متوس��ط قیمت خانه در ماه نوامبر
گذش��ته  360396دالر ب��وده که
4.6درصد بیشتر از ماه مشابه سال
قبل از آن بود.
این درحالیس��ت که رقم مذکور در
نیمه اول سال  2011دو رقمی بود.


 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک
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کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

سفره شما!

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372
صدها نفر را توس��ط ف��ردی جوان با
تمایالت فاشیس��تی و نئونازیستی در
نروژ در س��ال گذشته دیدیم که اخیرا
او هم به دلیل دچار ش��دن به جنون
آنی تبرئه شد و سربازهایی که چه در
عراق و چه در افغانستان افراد عادی را
کشت و کشتار می کنند و یا حتی به
جسد افراد توهین می کنند ،بخشیده
می شوند.
نمون��ه همین س��ربازی ب��ود که یک
خانواده عراقی را شبانهدر اتاق خوابشان
کشته بود و به راحتی تبرئه شد دیدیم
ولی افراد بی گناه افغان��ی را در زندان
ه��ای گوانتانامو نگ��ه داری می کنند،
شکنجه می ش��وند و صدای کسی در
نمی آید.
تاریخ کشور افغانستان نشان می دهد
که در س��ال  1919به زن ها حق رای
می دهند و عکس های بعد از آن زمان
در افغانستان نشان دهنده یک کشور تا
حدودی پیشرفته بوده است که بعد از
تجاوز ش��وروی در  1979آمریکا برای
اینکه این کشور را از دست شوروی در
بیاورد و دوب��اره جزو اقمار خود بکند،
فردی به اسم بن الدن و طالبان و گروه
القاعده را می آفریند.
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نتیج��ه اش رفت��ن نیم��ی از م��ردم
افغانس��تان زیر حجاب آنچنانی است
که حتی بعد از  10سال ادعای آمریکا
مبنی بر دمکراتیره کردن آن مملکت
زن ها بیشتر گذشته مورد اذیت و آزار
و تجاوز قرار می گیرند که البته آمریکا
بهان��ه ای برای ماندن در آنجا دارد چرا
که باید شیطان سازی در جامعه و یا از
حکومتی بش��ود و بعد کشت و کشتار
در آنجا انسانی جلوه داده بشود نتیجه
اش این اس��ت که وقتی خانواده های
افغانی و یا ایرانی که از آن جامعه خود
را نجات می دهن��د اثرات آن هنوز در
مغ��ز و روح افراد وج��ود دارد و نتیجه
همان می شود که سه هفته پیش برای
خ��ود ما جامعه ایرانی بوجود آمد و آن
م��رگ دلخراش فرشاد محمدی بود
و یاهمین محکومیت خانواده ش��فیعا
است که اگرتجاوز آمریکا در افغانستان
صورت نگرفته بود ،این خانواده همانند
میلیون ها خانواده دیگر در وطن و در
آب وخاک طبیعی خود می ماند والزم
نب��ود در البالی چرخ دن��ده دوگانگی
فرهنگی به ویرانی کشانده شوند.



به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

www.Iranianicca.com
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صبح زود آفتاب بعد از من سر
زد .بلند شدم و در باغ قدمی زدم.
قطرات شبنم بر چمن ها نشسته
بود و انتظار پای مرا می کشید.
برگشتم از باغ و نماز خواندم .بعد
از نماز صبح گروهی از فامیل
اعضای بیت آمدند صفا کردند،
واقعا غبطه خوردم به این صفایی
که آنها می کنند .خودم چند
روز قبل دست خودم را بوسیدم،
حال خوبی داشت .نباید آنها را
محروم کرد.
به آنها گفتم عزیزان! و احساس
کردم اشک توی چشم شان
جمع شده .گفتم که وحید به هر
کدام بخاطر صفای باطن شان
سکه بدهد .مثل اینکه قیمت
سکه باال رفته است .از وحید
پرسیدم قیمت سکه باالرفته؟
گفت :کمی باال رفته بود ،فرموده
بودید پائین بیاید ،پائین آمد!

ساعت هشت صبح به رئیس
جمهور زنگ زدم ،گفتم تورم را
کم کند ،دیشب خواب دیده بودم
یک تپه جلوی بیت ایجاد شده،
احساس کردم ممکن است تورم
باال رفته باشد .گفت :چند درصد
پائینبیاوریم؟
گفتم :فعال بیاید روی  12درصد.
گفت :اآلن به مسوول اداره
آمار می گویم .نیم ساعتی بعد
مسوول اداره آمار زنگ زده بود و
به وحید خبر داد که تورم پائین
آمده و رسیده به  12درصد.
آقامجتبی پریروز آمده بود و
اصرار می کرد که تورم را بیاوریم
روی  8درصد ،عروسم گفته که
 8درصد خوب است .گفتم فعال
بگذار یک هفته ای  12درصد
باشد ،بعدا دستور می دهم
8درصد بشود .راضی شد و رفت.
بچه قانعی است.

ساعت  10صبح نقدی آمده بود.
خبرهای وال استریت را پرسیدم،
گفتند که طرفداران انقالب
دارند بخوبی عمل می کنند.
این وال استریت هم مثل جنگ
خندق است ،باید آخرش خودم
دستوری بدهم .آن طرف این
اوباما مثل عمربن عبدود ایستاده،
من هم که مجبورم بخاطر روند
تاریخ تحمل کنم تا یک سال
دیگر که قرار است سنت الهی را
جاری کنیم .اوکلندی ها هم مثل
انصار محکم ایستاده اند.
به وحید گفتم ببین چند
نفر رادستگیر کردند؟ همان
موقع زنگ زد به آقا صادق در
اوکلند ،گفتند  12نفردستگیر
شده ،گفتم من میدانم بیشتر
دستگیر شده اند .آقاصادق گفت:
پانصد نفر چطور است؟ به نظرم
آمد همین تعداد باید باشد.
گفتم :پانصد نفر اندازه است ،نه
زیاد است که ملت اوکلند اذیت
بشوند ،نه کم است که به حساب
نیایند .وحید دستور داد که در
تلویزیون حقایق را اعالم کنند.
اعالم کردند  500نفر در اوکلند

فاسیتی

ص

دو کلمه ای
حرف درست
زدند ،احساس کردیم
دلشان برای انقالب
می تپد .پرسیدم اگر
بنا باشد کودتایی کسی
دستگیر شده اند.
بکند ،حاال یا ما بکنیم

یا آنها ،راهش چیست
ساعت  11و نیم
و چطور باید بشود؟
دانشجویانسپاه
مواردی را گفتند که به دیپلمحرفهایدر:
آمدند و دست ما
ذهن سپردم ،بعدا شاید
حسابداری
را گرفتند و صفا
به درد خورد.
کردند و به آنها قند
وسط جلسه آقای
دادیم .کام شان
حدادعادل آمد .یک
شیرین باد! یکی
قصیده ای سروده بود
منشی گری اداری
از آنها که چند بار
که می خواست بعدا
صفا کرده بود و به
بخواند ،ولی گفتیم
نظر می آمد یک
همان جا خواند .چون
روحانیتیدر چهره
قد من بلند است ،من را
شروع بیزنس
اش هست ،به من
به سرو تشبیه کرده بود،
گفت " :چرا مسیر
گفتم که می تواند به
تاریخ را تغییر نمی
آفتاب هم تشبیه بکند.
دهید؟!"
همین امروز متاس بگیرید!
در مورد چشمم هم با هم توافق
از لحن مودبانه و فرهیختگی
کردیم ،قرار شد به چشمه زاینده
و سیاهی گیسواندلدار تشبیه
او خوشم آمد .گفتم :آورین
کند .اصرار داشت که چفیه را
آورین! و توضیح دادم که ما
تغییر مسیر را شروع کردیم ولی یک جوری در شعر بیاورد ،ولی
به او گفتم بیشتر روی موی
باید صبر کنیم .از پارسال تاریخ
بشریت را در آفریقا تغییر دادیم ،سفید و درایت و بلند نظری من
بیشتر کار بکند .همه را یادداشت
امسال داریم روی آمریکا شروع
کرد .گفتم که شعرش را قبل از
می کنیم ،بعد هم می رویم به
چاپ بدهد به علی معلم که او
اروپا .اینها را که درست کنیم،
خاورمیانه و آسیا خودش آمادگی سکته های شعر را بگیرد.

کافی دارد .من کمی نگرانی
ساعت چهار معاون وزارت راه
درباره استرالیا دارم که شاید
تغییر مسیر تاریخ در آنجا دو سه و ترابری زنگ زد و گفت قرار
است اتوبان بکشند و اصرار
ماهی طول بکشد ،ولی باالخره
ما مامور به انجام وظیفه هستیم .داشت که من نظر بدهم .قبال
جزو فرماندهان سپاه بود و از
خداوند خودش وقتی ببیند که
بیست سال قبل ارادتی دارد.
داریم چه می کنیم ،جواب می
گفتم نقشه را بیاورد که بررسی
دهد.
کنم .اطالعاتی هم داد که بناست

ظهر یک گروهی از کامبوج آمده مجلس طرح یک فرودگاه را
تصویب کند ،و مخالف بود .دالیل
بودند .خیلی اهل صفا نبودند،
خوبی هم داشت .به علی آقا
ولی برای دعوت به اسالم خوب
زنگ زدم و گفتم تصویب نکنند.
بودند .گزارشی دادند که قرار
گفت که جلوی کار را می گیرد.
است چینی ها تا دوازده سال
مقداری بودجه می خواست
دیگر یک پاالیشگاه بسازند
برای دفاتر نمایندگان که دولت
برایشان و التماس دعا داشتند
مخالفت کرده بود .گفتم که به
که نفت ایران را بخرند و معلوم
دولت می گویم بدهند .گفت به
بود که آدم های بابصیرتی
جبهه پایداری بگویم که برای
هستند .زنگ زدیم به معاون
تهران نماینده معرفی نکنند.
بازرگانی وزارت نفت و به او
چون جبهه متحد تهران را می
گفتیم نفت را به آنها بفروشد.
خواهد .فکر خوبی است .گفت
می گفت اینها می خواهند به
احمدی نژاد را کنار بگذاریم یا
اقساط بخرند و ضامن شان
نه؟ گفتم باید بیشتر فکر کنم.
اتیوپی است .پرسیدم اتیوپی
وضع اقتصادی اش چطور است؟ گفت :زیاد وقتی نمانده .گفتم
نگران نباشید ،خداوند ما را بیمه
گفت :فقیرترین کشوردنیاست.
کرده .التماس دعا داشت که به
گفتیم ببرید باالتر ،یک گزارش
آقا صادق اخوی اش هم زنگ
بنویسند که اتیوپی از نظر
بزنیم .گفت هر وقت می گویم
اقتصادی جهش بزرگی کرده
شما به من زنگ زدید ،صادق
و منتشر کنند .هر چه برای از
بین بردن فقر و بیچارگی تالش حسادت می کند .زنگ زدم به
کنیم ،خداوند در نظر می گیرد .صادق ،خیلی خوشحال شد ،از
از نام شان نپرسیدیم و نان شان دور صفا کرد .چند تایی پرونده
دادیم .قرار شد قرارداد ببندند.
داشت که گفته بود نمی داند
خداوند کمک مان کند.
متهم را آزاد کند یا اعدام کند.

گفتم فردا جرم هر کدام را در
عصر خیلی باصفاییداشتیم،
دو خط بنویسد که من نظرم
برای نماز مغرب تمام سرداران
را بدهم .پرسید کسی را نمی
عزیز جنگ که اهل نامه نویسی
خواهید آزاد کنیم یا بگیریم؟
و شکوه نیستند و زن و بچه شان هر چه فکر کردم کسی به ذهنم
هم فتنه گر نیستند ،آمده بودند نیامد .گفتم نه ،خداحافظی
برای ابراز ارادت .من بوی اینها را کردیم.
می شنوم یاد بهشت می افتم.

با یکی دو نفری حرف زدیم،
به وحید گفتم بخشنامه ای
قسم خوردند که برنامه کودتا
بدهد به سفارتخانه ها که جنبش
ندارند .چقدر اهل بصیرت
مستضعفان اروپا ،بخصوص
هستند ،چند موردی فحش به
جنوب اروپا را جدی بگیرند و
اکبرآقا دادند که من اگر شکی
روی انگلیس هم کار کنند.
دارم برطرف شود .البته برطرف
{>> ادامه در صفحه بعد}28 :
نشد ،ولی به هر حال همین که

یادداشت های
روزانه یک رهبر

___________
خامنه ای :بوسیدن دست
من تملق و چاپلوسی نیست،
صفاست!

www.paivand.ca

رایگــان:
فرانسوی و یا
انگلیسیبیاموزید!
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سرگذشت زندگی ایمانی حمید

من در ش��هر بندر انزلی در خانوادهای
متوس��ط بهدنیا آمدم .اگرچ��ه والدینم اعتقادات
مذهبی راسخی نداشتند ،اما من از همان دوران
کودکی تحت نظارت پدربزرگم که فردی مذهبی
بود با مراسم دینی آشنا شدم و از نه سالگی شروع
به خواندن نماز و بجا آوردن واجبات دینی کردم.
یادم میآید سال سوم راهنمایی را به اتمام رسانده
ب��ودم که برای یک دوره آم��وزش نظامی به اردو
رفتم .در آنجا با یک فرد روحانی آشنا شدم.
او که مدتها مرا تحت نظر گرفته بود متوجه شده
بود که من با مابقی همس��ن و سالهایم متفاوت
هس��تم ودیده بود که چگونه با عالقه و اشتیاقی
خاص مراسم عبادتی را بهجا میآورم .یک روز این
ش��خص پیش من آمد و به من پیشنهاد کرد که
وارد حوزه علمیه شوم.
پیشنهاد او مسیر فکری مرا بهکلی تغییر داد .من
که از همان ابتدای کودکی عالقه وافری نسبت به
ِ
شناخت هر چه بیشتر خدا داشتم ،این پیشنهاد
را دری تازه به روی اهدافم دیدم و تصمیم گرفتم
ی در این رابطه فکر کنم.
بهطور جد 
بع��د از اتم��ام دورۀ آموزش��یام در اردو ،به خانه
برگشتم .اما فکر تحصیلدر حوزه علمیه همچنان
ذهن��م را مش��غول کرده بود و س��رانجام آن را با
والدینم مطرح کردم .پدرم که فردی بازاری بود و
همیشه در این فکر بود که من در آینده جانشین
او ش��وم ،با ش��نیدن صحبتهای من از کوره در
رفت و تهدید کرد که در صورت عملی کردن این
تصمیم مرا از ارث محروم خواهد کرد.
برای من اجازه پدر بهعنوان بزرگ خانواده بسیار
مهم بود و بنابراین به ناچار تصمیمم را به تعویق
انداختم و سعی کردم به مرور زمان ابتدا رضایت
او را کسب کنم.
س��رانجام یک روز پدرم با سردی به من گفت که
در نهایت این زندگی متعلق به من است و خودم
هستم که باید برای آیندهام تصمیم بگیرم .ایشان
به من گفتند« :تو آزاد هستی که در این راه قدم
برداری ،اما مطمئن باش روزی با سرافکندگی بر
خواهی گش��ت ».این حرف پدرم خیلی قلب مرا
تکان داد و غیرتم بیشتر افروخته شد.
س��رانجام توانستم بهظاهر با رضایت خانواده وارد
حوزه علمیه ش��وم و تحصیالت الهی��ات خود را
شروع کنم .آرزو داشتم با قدم نهادن در این مسیر
بتوانم از دنیای مادی کنده ش��ده ،در معنویات و
حضور خدا غرق شوم.
تمام وقت��م را به خواندن کتاب و انجام مراس��م
مذهب��ی میگذراندم تا حدی که
بعد از مدتی متوجه شدم مدت
ش��ش ماه است که به خانوادهام
س��ر نزدهام .پس تصمیم گرفتم
سفری به شهرمان داشته باشم و
در این فرصت دیداری با خانواده
تازه کنم.
در طی این س��فر متوجه شدم
ک��ه خانوادهام همچن��ان از من
ناراضی هستند و پدرم همچنان
بر این باور است که من روزی با

سرخوردگی برخواهم گشت.
در آنجا بود که با خودم عهد کردم به هر طریق که
شده به پدرم ثابت خواهم کرد که در اشتباه است
و این راه تنها راه سعادت من است.
مدتها گذش��ت و من همچنان س��رگر ِم بهجا
آوردن شریعت و احکامی بودم که فکر میکردم با
رعایت آنها به خدا نزدیکتر خواهم شد.
اما در عین حال احس��اس عجیبی در من بوجود
آمده بود و آن اینکه پس چرا با وجود رعایت تمام
آنچه که از من خواسته شده ،باز نمیتوانم حضور
و نزدیکی خدا را احس��اس کنم .در همان دوران
داشتم برای رفتن به مراسم حج آماده میشدم و
به خودم این امید را دادم که حتماً این سفر یک
تجربه استثنایی خواهد بود و مطمئناًدر آنجا خدا
به ما نزدیکتر خواهد بود و میتوانم حضور او را
بهطور ملموستر احساس کنم.
همدورهایهایم را میدیدم که با چه اشتیاقی خود
را برای این سفر آماده میکردند .مطمئناً آنها نیز
همان احساس مراداشتند.
س��رانجام روز موعود فرا رس��ید .ما در خانه خدا
بودیم ،جایی که به ما یاد داده بودند مقدسترین
مکاندنیاست.
ِ
اما چرا انتظار من برآورده نمیشد؟
چرا همچنان خود را از خدا دور میدیدم؟
حال و احساسی که در آن سفر داشتم مرا بسیار
ناامید و سرخورده کرد .در مسیر بازگشت مدام به
این فکر میکردم که حتماً باید راهی باشد تا من
بتوانم حضور خدا را بهطور ملموس احساس کنم،
اما چه راهی؟
من که تما ِم احکا ِم شریعت را تا آنجا که در توان
داشتم بهطور کامل انجام داده بودم! آیا راه دیگری
بود که میتوانست مرا به معبودم نزدیکتر کند؟
مدتی پس از این سفر ،با یک روحانی باسواد آشنا
شدم .دوستی من با او بهطرز عجیبی عمیق شده
بود و تا حدی میتوانس��تم تأثیر او را روی خودم
احساس کنم .مبحث مورد عالقه او بررسی ادیان
جه��ان بود و ما گاه تا س��اعتها در این رابطه با
هم بحث و گفتگو میکردیم و از وقتی که با هم
داشتیم لذت میبردیم.
یک روز موضوع بحث ما به مسیحیت کشید.
بعد از بحثی طوالنی ،او رو به من کرد و گفت:
«حمید ،انگار چی��زی در درون من میگوید که
مسیحیت راه حق است و مسیح تنها راهی است
که میتواند انسان را واقعاً به خدا نزدیک کند».
جمالت او مثل ضربه محکمی برای من بود .من
طبعاً دین خودم را تنها دین کامل میدانس��تم
و همیش��ه اعتقاد داش��تم که
مسیحیت تحریف شده است.
به همین جهت ب��ا این گفتۀ
دوس��تم بهش��دت مخالف��ت
کردم .با این ح��ال از آنجا که
برایش خیلی احترام قائل بودم،
کنجکاو شدم که بدانم چرا به
چنین نتیجهای رسیدهاست.
م��ا همچنان گاه و ب��یگاه در
مورد مس��یحیت با هم بحث
میکردیم .یک روزدوستم یک

هر شنبه

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
ش جالل عادل
شی

ک

و جراحی اس��ت .در همین فاصله یک روز که در
کلیس��ا برای شفا دعا میش��د ،من هم از یکی از
خادمین خواس��تم تا برای این موضوع برایم دعا
کند.
جلال بر ن�ام خداوند چ��ون تنها او قادر اس��ت
غیرممکنها را ممکن کند .درس��ت سه روز بعد
از آن دعا ،س��نگی بزرگ بدون هیچ دردی از من
دفع شد .وقتی موضوع را با دکتر در میان گذاشتم
برایش باورکردنی نبود .در همانجا توانستم با اقتدار
بگویم که مسیح خداوند مرا شفا داده است .جالل
بر نامش باد.
اکنون میتوانم با شجاعت بگویم که گرچه هنوز با
پیشینهای کهدارمدرک برخی مسائل برایم قدری
ثقیل و دشوار است ،اما در قلبم به آنها باور دارم.
بهعن��وان مث��ال موض��وع تثلیث برای��م یکی از
س��ختترین مباحث اس��ت و هنوز ه��م پس از
ل درک آن از لحاظ عقلی
گذش��ت این همه س��ا 
برایم دشوار است ،اما در قلبم به آن ایمان دارم و
اعتراف میکنم که من شیفته شخصیت عیسی
مس��یح بهعنوان یکی از ش��خصیتهای تثلیث
هس��تم و در اوست که توانس��تهام با خدای پدر
ارتباط واقعی و حقیقی پیدا کنم .حضور او را هر
روز به خودم نزدیکتر احس��اس میکنم و به او
ایمان و یقیندارم .از روحالقدس نیز میخواهم که
هر روز مرا در این مسیر به پیش هدایت کند و به
من قوت بدهد تا در او رشد کنم و بتوانم با افتخار
به همگان اعالم کنم که خدا ،همانطور که کالمش
میگوید ،جویندگان حقیقی خود را خواهد یافت
و خود را بر آنها آش��کار خواهد کرد .خدا هیچگاه
کس��ی را که حقیقتاً در جستجوی حضور اوست
شیرینی حضور
نومید و سرافکنده نخواهد کرد و
ِ
خود را از او دریغ نخواهد داشت.


هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

405 Marie-Anne E

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

)(Metro: Mont Royal

جلد کتاب انجیل به من داد و از من خواس��ت
اگر فرصت کردم نگاهی به آن بیاندازم و نظرم را
درباره آن به او بگویم.
من که خیلی دلم میخواس��ت از ِ
علت عالقه
دوس��تم به مس��یحیت س��ر درآورم ،مشغول
خواندن انجیل شدم و هر چه بیشتر میخواندم،
مجذوبشخصیتعیسیمسیح
بیشترشیفتهو
ِ
تعالیم عیسی میدیدم
در
که
تفاوتی
میشدم.
ِ
براستی مرا گیج کرده بود.
ی�ادم میآید ی��ک روز در زندان��ی که خدمت
میکردم فرد محکوم��ی را آوردند .حکمی که
برای او صادر ش��ده بود ضربات شالق بود ،و من
مسئول اجرای آن حکم بودم .در همان لحظه
به یاد داستانی افتادم که در مورد مسیح و طرز
نگ��رش و عمل او در براب��ر آن زن زانی خوانده
بودم .اینکه هر کس که خودش مرتکب گناهی
نشده است سنگ اول را بزند...
در همان لحظه تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد.
به کسانی که در آنجا بودند گفتم که نمیتوانم
فرد محکوم را ش�لاق بزنم چون خودم از همه
گناهکارترم ،و مسئولیت اجرای حکم را به فرد
دیگری سپردم.
در درونم غوغایی بود.
کام ً
ال گیج و سردرگم بودم .از طرفی میترسیدم
همه چیز را کنار بگذارم و خودم را پیرو مس��یح
معرفی کنم ،و از طرف دیگر در وضعیتی که بودم
اص ً
ال احساس آرامش نداشتم و میدانستم که این
راه نمیتواند مرا به معبودم برساند.
یک روز از دوس��تم پرسیدم اگر بخواهم من هم
پیرو مسیح باشم باید چه کار کنم.
او که از سؤال من تعجب کرده بود به من پیشنهاد
کرد در یکی از س��فرهایم به خارج از کش��ور به
کلیس��ایی بروم و موضوع را با مسئولین آنجا در
میان بگذارم.
میدانس��تم کاری که دارم میکنم در مقایسه با
زمانی که تصمیم گرفته بودم زندگی عادیام را رها
کنم و یک طلبه بشوم ،عواقب بسیار سختتری
دارد.
اما چیزی در درونم به من میگفت که آنچه باقی
و ماندنی اس��ت خداوند است و من جداً تصمیم
داش��تم به هر قیمتی که ش��ده این خدا را بهتر
بشناسم و در او غرق شوم.
اولین باری را که به کلیس�ا رفتم هیچ وقت فراموش
نمیکنم .احساس عجیبی داشتم .قدرت و نیروی
عجیبی را در فضای آنجا احساس میکردم .گویا
خ��دا در آن مکان فوقالعاده به من نزدیک بود .با
اینکه هنوز سؤاالت زیادی در سر داشتم ،اما همان
نیرو و حضور کافی بود تا زانوهایم را خم کند .در
همان روز من تصمیم گرفتم که خودم را به عیسی
مسیح تسلیم کنم.
بع��د از ایمانم خ��دا کارهای خارقالع��ادهای در
زندگیام انجام داد که یک نمونۀ آن ،ش��فاهایی
اس��ت که در چند م��اه اخیر از دس��تان خداوند
گرفتهام.
م��ن مدتها بود که از بیماری س��نگ کلیه رنج
میبردم و بهقدری سنگ کلیهام بزرگ شده بود
که پزشکان میگفتند تنها راه معالجه ،سنگشکن



  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
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در شهــر
مدرسه دهخدا

www.paivand.ca

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

4976 Notre Dame W.
514-827-6364/514-489-9834
www.dehkhodaschool.com

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

Tel.: 514-485-3652
-----------------------

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر

www.iranica.com
--------------------------

(514) 299-1787

SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

ایران-مونترال

مدرسه فردوسی

)(Corner: Sherbrooke
514-962-3565

www.addhi.org

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

سرویس خانوادگی آتنا

-------------------

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

---------کافهلیت:هرپنجشنبه

www.ajpq.qc.ca
--------------------

www.cafelitt.ca

-------------------------

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

از ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :

514-488-3000
6528 St- Jacques W.
-----------------------

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

مرکزفرهنگیزاگرس

--------------------

بنیاد سخن آزاد

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

(514) 944-8111
------------------------

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

IBNG

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

(514) 770-1771
3333 Cavendish، # 250

همبستگیبازرگانی

8043 St-Hubert
514-619-4648

Info: 514-249-4684
------------------------

اجنمن ادبی مونتریال

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

M EK IC
info@mekic.ca

دانشنامهایرانیکا

4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

(514) 651-7955

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

با بیش از  20سال جتربه تدریس
کودکان ،بزرگساالن ،مبتدی ،متوسط ،پیشرفته ،آقایان و بانوان
برای دانش آموزان ،خانواده برای  7روز هفته
شما می توانید از قیمت های ویژه ما استفاده کنید
در دسترس بعد از ظهر روزهاﻯ هفته و صبح در پایان هفته

Tel. : 514-975-0665

530 Avenue Lafleur، LaSalle، QC H8R 3H9
KIMCLUBTAICHI@HOTMAIL.COM

ساعات کار :دوشنبه تا جمعه برای کودکان  5 :تا  6بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه برای بزرگساالن  6 :تا  7بعد از ظهر
شنبه و یکشنبه بزرگساالن  9 :تا  10صبح

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

اطــالعیه

کتابخانه نیما با همکاری دیگر نیروها
برگزار میکند:
 جمع��ه  ۳فوری��ه کالس
خوش نویسی ساعت  ۷شب
 شنبه  ۱۱فوریه بحث آزاد
؛انقالب و ضد انقالب در بهمن
 ۵۷و مبانی اتحاد برای سرنگونی
جمهوری اسالمی؛
(کمیته یادمان )..ساعت  ۷شب

برنامه های ورزشی
و تفــریحی

 جمع��ه  ۱۷فوریه کالس
خوش نویسی ساعت  ۷شب
 جمع��ه  ۲۴فوری��ه فیلم ؛
ی هم��ه خوابی��م از بهرام
وقت�� 
بیضایی ساعت  ۷شب.

  بدمینتون
  فوتسال

  والیبال
  پینگ پنگ 

حکم ،پوکر ،بیلیارد و...

دوستانه و مسابقه

-----------Contact email:
iran.montreal@yahoo.ca

دوشنبه ها 7 :تا  9شب
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال
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IBNG

سهداستانعاشقانهایرانی


Iranian Business Network Group

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

خودرهاگران
در خدمت
خودرهایی
و خودسازماندهی
www.

سخنران :ماریا صبای مقدم

شنبه  25فوریه 2012

چهارشنبه ها 8 :بامداد

سازمانسیاسیفرهنگی

Metro: Guy

ساعت  5تا  7بعدازظهر
دانشگاهکنکوردیا

1455 Maisonneuve W. Room: 520
514-651-7955

مدرسه فردوسی
کالس های تک درس

در نشانی جدید برگزار می کند:

ریاضی فیزیک شیمی

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش

KhodRahaGaran
.org

اطالعیه
بحث آزاد پیرامون "انقالب و ضد انقالب در بهمن  ۵۷و مبانی کنونی
احتاد برای سرنگونی جمهوری اسالمی "
این بحث در راستای سلسله بحث
های احتم��ال جنگ و تحریم های
اقتص��ادی غرب از ط��رف کمیته
یادمان در روز ش��نبه  ۱۱فوریه در
محل کتابخانه نیما از ساعت  ۷بعداز

چی گونگ و کونگ فو ،تای چی ووشو ،در السال

رادیوفارسی مناشوم

را فراموش نکنیم!

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

مرکزهنرهایرزمیچینی

فرهنگسرایسینا

AIEAQ.mtl@gmail.com
---------------

خورشید خانوم

PAIVAND: Vol. 18  No.1042  fev. 01, 2012

ظهرآغاز می شود .
از کلیه عالقمندان دعوت می شود
تا با شرکت خود در این نشست به
غنای این بحث بفزائید.
شام در محل برنامه موجود خواهد
بود.

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

17

تلفن تماس ۵۱۴-۲۱۶-۸۰۶۵ :
کمیته یادم��ان کش��تار زندانیان
سیاسی دهه  ۶۰مونترال -کانادا
koshtaredahe60@gmail.com

و با شهریه ای بسیار مناسب

7085 Cote-des-Neiges
Montreal, QC H3R 2M1

Tel.: 514-962-3565

محسن
درنامونمتریجو
ال
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WWW.GALAXIEROUGE.COM

 طراحی و چاپ بر روی لباس و انواع پیش بند ها کاله کیف لیوان
 چاپ بر روی پالک ماشین و طراحی انواع پوستر های تبلیغاتی و چاپ بر روی ماشین.
 طراحی و فروش جدیدترین میزهای کار به صورت آکواریوم
 میزهای آکواریوم با کیفیت بسیار عالی در سایز های متفاوت و با مدل های جدید مکانی پراز
جذابیت و آرامش برای شما به ارمغان می آورد.
__________________________
 اگر می خواهید خانه ای زیبا و متفاوت
داشته باشید سری به ما بزنید.
 میزهای آکواریوم برای دفاترکاری هتل ها
و سالن ها داخل و خارج ساختمان موجود می باشد.
 تک فروشی و عمده فروشی برای فرش گلیم
و انواع صنایع دستی ایرانی موجود می باشد.

__________________________

New elegant and modern Aquarium coffee tables
Aquarium Office Tables Perfect for Environment
Custom-made designs are available on demand
Customize Printing are available on different material
Whole sale price is available for big quantity
____________________
Visit us at:
2144 BOULEVARD LAPINIERE
BROSSARD, QUEBEC, J4W 1L8
Tel.: (450) 656-8880
Fax: (450) 656-1324

سالنآرایشا وی

معماریداخلی،دکوراسیونداخلی

X
M
e
g
Loun

النجزیبایامایکس
الجن زیبای ام ایکس
در فضایی گرم و منحصربفرد،
با بهترین های موزیک ایرانی،
نوشیدنی های متنوع ،بیلیارد،
پارکینگ وسیع رایگان
هر شنبه شب
از ساعت  10شب
تا  3بامداد
در قلب NDG
در خدمت هموطنان گرامی

خصص
مت عروس
آرایش

Montreal، QC، H3X2C3

Tel.: (514) 481-6765
www.eveandm.com

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

6710 St Jacques
Montréal, QC H4B 1V8

14آوریل
ب
لیتدرتپش

Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc

انواع گوشت حالل
و تازه و مرغوب اسپشیال
گوسفند ،گوساله ،مرغ و..

Tel.: 514-755-5416
)(X: Cavendish
Info:Lounge MX
mr_mx6710@yahoo.ca
 age limit 18

به علت محدودیت ظرفیت ،جای خود را از پیش رزرو کنید.

مخصوص خامن ها و آقایان

با مدیریت جدید
با  15سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 ویتامینه  ماساژ مو
 فر و صاف کردن دائمی،
 میکاپ آرتیست (فرناندا)
 فیشال  اپیالسیون مانیکور
 پدیکور  بند و ابرو
مکان ویژه برای خامن های باحجاب

خاصه
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه
خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369
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گروه موسیقی «برگ سبز» که به
تازگیدر مونترال پا گرفته ،س ّومین
اج��رای عمومی خ��ود را با عنوان
"شبی با گروه موسیقی برگ سبز"
در شب  28ژانویه در کتابخانه نیما
با موفقی��ت برگزار کرد .این برنامه
که به کوشش مش��ترک ماهنامه
پیام پارس و کتابخانه نیما برگزار
می شد بسیار بیش از انتظار ،مورد
استقبال قرار گرفت؛ به طوری که
در پایان برنام��ه ،حاضران -که در
جمع آنها از همه س��طوح سنی و
حتّا غیر ایرانی نیز دیده می ش��د-
چنان به وجد آمده بودند که با کف
زدن های ممتد ،اجرای ترانه های
بیشتری را درخواست می کردند که
سرانجام به اجرای چند ترانه خارج از
برنامه نیز انجامید.
گروه موسیقی «برگ سبز» در این
ش��ب به یاد ماندنی ،ب��از از همان
رن��گ آمی��زی و تلفیق س��ازها در
اجراه��ای پیش بهره ب��رد :تمبک
نوازی هنرمندانه و خلاّ ق افش��ین،
گیتار نوازی شیرین اشکان ،صدای
گی��را و گیتار نوازی دلپذیر علیرضا
و س��رانجام صدای خوش و اجرای
دلنش��ین مژگان؛ خواننده گروه .در
گفتگوی اختصاصی با اعضای گروه،
آنها چگونگی پا گرفت��ن این گروه
را دوس��تی و تفاهم ،و دلیل اجرای
عمومی را ایجاد پیون��د و ارتباطی
صمیمانه و بی واسطه با همه مردمان
و به ویژه ایرانیان بیان کردند.
سعید بهی -س��ردبیر ماهنامه پیام
پارس -که در آغاز برنامه به معرفی
گ��روه به حاض��ران م��ی پرداخت،

وگوش
گ
ل
رمونتریا

د

«برگسبز»وبرگ
سبزیدیگر
گزینش ترانه ها توسط گروه را بسیار
هنرمندانه توصیف کرد ،چرا که ترانه
هایی هستند که گذر زمان را با آنها
کاری نیس��ت و می توان به راستی
گفت که چند نسل با شنیدن همین
ترانه ها دل به دلدار داده اند.
در پای��ان برنامه به س��راغ مهندس
کاکاون��د -مدیر مس��ئول ماهنامه
پیام پ��ارس -که در برگ��زاری این
برنامه نقش به سزایی داشته و شب
پرکاری را نیز پش��ت سرنهاده بود،
رفتم و نظر او را جویا ش��دم .او پس
از سپاس��گزاری از زحمات بی دریغ
هی��ات مدیره کتابخان��ه نیما برای
برگزاری شایس��ته آن برنامه ،افزود
که به نظر او ش��ب بس��یار موفقی
بوده ،چرا که با بازخوانی ترانه های
دلنش��ین ایرانی توانس��تیم پیوند
دوباره ای میان نس��لهای گوناگون
برقرار کنیم ،همدلی ایجاد کنیم و
صمیمانه همدیگر را دوست بداریم.

او همچنین وعده داد که برنامه های
دیگری نیز از این دس��ت با یاری و
پشتیبانی کتابخانه نیما در دستور
کار قرار دارد که در آینده به آگاهی
هم میهنان خواهد رسید.
سعید چکاوک

شیرینی

سـرو

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-487-5172
514-562-6453
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کافهصوفی

مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

محلی گرم و صمیمانه
برای میعاد با دوستان
در مرکز شهر مونتریال
با تراس بزرگ و باصفا همه روزه
وایرلس اینتر نت
صبحانه
با غذاهای متنوع،
درصوفی
آمبیوه های تازه،
هویج بستنی و فالوده شیرازی

آبگوشت

لی سنتی
عا
شنبهها:
ساعت 12
از

حلیم داغ عالی

ا :از ساعت  10صبح

یکشنبه ه

صبhحcاBrun

کافه صوفی آماده
پذیرایی از مجالس
و جشن های شما
-------

مخ

نهناهار

صو
ص صوفی

یک
شنبهها:
از ساع
ت  11تا 3

(لطفا برای اطالعات
بیشتر و رزرو جا با ما
تماسبگیرید)

انواع شیرینی های
مرغوب ایرانی
به بهای عالی

 %10ختفیف
دانشجویی

ساعات کار:
دوشنبه تا جمعه 10:30 :صبح تا  9شب
شنبه و یکشنبه 8:30 :صبح تا  11شب

_____________________
2070 Maisonneuve W.
Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383
www.cafesufi.com

Tapeshmontreal.com
تارمنای فعالیتهای هنری وفرهنگی جامعه
ایرانیانمونتریال
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

 9صافکاری و نقاشی اتومبیل
 9تعمیر ات شاسی
 9تعمیراتکاملمکانیکی
9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
9دودی کردن شیشه های اتومبیل
 9پرداخت مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

PAIVAND: Vol. 18  No.1042  fev. 01, 2012
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بهروزآقاباباخانی

داد _ آر Daad-Aar

An Ontario Limited Partnership

حل مشکل انتخاب وکیل در ایران
وکالی دادگستری ایران مقیم کانادا،

چندین وکیل ساکن ایران را آزموده و کارشان را بیمه کرده اند.

در هر پرونده یک گروه وکیل در ایران و یک گروه وکیل در کانادا
همکاری و به ایران و رفت و آمد خواهند داشت.

هر جای دنیا که هستید با ویدیو فون همراه شما هستیم.

_____________________________
www. Daad-aar.com

| 647-977-1092

Tel.: 647-977-1082

کلینیکدندانپزشکیآریا

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.

پزشکانخانواده:

Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr Vartanian
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime
Dr. Bader
Dr. J. Katsounakis
Dr. Joseph Msoser

ا
جنام آزما
یش خون
در مح
ل کلینیک
جواب در
4
2
س
ا
ع
ت

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی

Reflexology
پزشکان متخصص:

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتندندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب شجوئی
دان

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس

Dr. Faramarz Dehnad
ِDr. Kazemi
)Dr. Samir Abboud (ORL
Dr. Abed Kahwati
Dr. T. G. Kass
Dr. Michael Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr. G. Wakil: Oncologist
)Dr. Bourque (urologist
)Dr. A. DOSS (infectology

_____________________________
1834 Ste Catherine west، Suite 200
)(Metro: Guy

Montreal، Quebec H3H 1M1

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com












دکترعطاانصاری

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از بدو تولد تا  6ماه

جراح ارتوپدی
روانپزشک
بینی
و
حلق
گوش و
Clinic
قلب
Travelers es
cin
a
v
ll
a
عمومی
جراح
r
- fo
destinaمتخصص زنان
- for all
s
جهاز هاضمه
n
tio
)nts
pointme
(with ap
انکولوژیست
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

Guy Concordia

(podotherapist
)/foot specialist

Montreal، Qc. H3H 2K5

خدمات:

ماساژ تراپی
لیزر :برای از بین بردن
موهای زائد

Botex، Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

7روز
هفته
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

Mary Sadoughi
- 15 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran،
Mashhad، Shiraz
)(wholesale price
- Vacation packages:
Europe، Caribbean، etc.
- Travel Insurance،
- Special Cruises، Hotel، Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
1118 Ste-Catherine W.، Suite 504
Montreal، Qc
)(Metro Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643
Cell: 514 834 2166
Fax: 514 868 1115
Email: maryagency@gmail.com

مهریصدوقی
   بیش از  15سال سابقه

در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای

تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد
SHAHRZAD BEAUTY SALON

شیراز

• کوپ
• رنگ
• مش
• هایالیت
•براشینگ
• بند وابرو
•اپیالسیون
•مانیکور
• پدیکور
•الکترولیز
• و فیشال

دلیوری :رایگان

آماده پذیرایی از
عروسی ،جشن تولد و
مهمانی های شما

 ویژۀ بانوان

LiLi

مک
ب ان مخ
ص
و
ص
کوپ مش رنگ شینیون ر
ای خا
من
ه
ا
ی
با
حجاب
با مدیریت ایرانی:

________________
6060 Sherbrooke W.

در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

فروشگاه وطن

رستوران

خوشمزه ت
ر
ی
ن
ک
ب
ا
ب ها
و خور
ش ایرانی
در شیراز

خدماتآرایشی

برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

514

485-2929
5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

تازه ترین مواد غذایی افغانی و ایرانی در وطن
بهترین و تازه ترین گوشت حالل
بهترین قیمت  ،برترین کیفیت
انواع نان و شیرینی های تازه

سرو همه روزه کباب

نا
ن بربری،
ن
ان خاصه
افغ
ر انی :همه
وزه گ
رم و تازه
_________________

1445 Boul. Provencher
Brossard, Qc. K4W 1Z3

Tel.: (450) 904-4900

21

22

 سال  18شماره  12  1042بهمن 1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1042  fev. 01, 2012

www.paivand.ca

سالن شکوهمند و زیبای المپیا
درخدمت جامعۀ ایرانی مونتریال

محلی زیبا و شکوهمند برای برگزاری جشن های شما
 مجالس عروسی ها
مجالس نامزدی ،برنامه های فرهنگی و اجتماعی
گردهمایی سمینارهای بیزنسی و بسیاری دیگر
 برای هر اکازیونی
 در اندازه های مختلف
 مناسب برای بودجه های گوناگون
 با منوی غذاهای بی نظیر
 با قیمت های استثنائی
سرویسیدرشانمشکلپسندایرانیان
 در قلب وست آیلند،
 20 دقیقه فاصله با مرکز شهر
 با پارکینگ وسیع رایگان
 از  1995در خدمت شما
_______________________
همین امروز برای آگاهی بیشتر و
رزرو برنامه های خود با ما تماس بگیرید:

OLYMPIA
RECEPTION HALLS

3855 Boul Saint-Jean

Dollard-Des-Ormeaux QC, H9G 1X2

514.626.6000

س متنوع و تازه رسید
اجنا

مدیترانه،
فید
ماهیس هیسفید
چونما
هم مال ایران
ش
رسید
 Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن،
 Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
 Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
 Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

با سفارش قبلی

 Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

حراج زعف
ر
ا
ن
س
ر
گ
ل
$3.99

کله،

چه ،زبان
پا

ی گوسفند

سیراب
و جود است
مو

ترش

ذبح اسالمی :حـــــالل

ی خان
گی مخصوص
س
ن
ل
و
را
ن
ر
سید

مرغ

ارگانیک

وئیتهای
سک
انواعبی در و ساقه
 :ما
ایرانی  ...رسید
طالیی و

کلوچهنوشین:
گردویی،نارگیلی
ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

چای صدف

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه
دخلواه خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
هدیه  1000دالری

برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

Cell.: 514-969-2492
اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

رستورانیـاس
www.restaurantyas.ca
)(follow us on Facebook

. 99

اسپشیالهای
روزانه (ناهار)

ی
سالنآراش

سه شنبه :زرشک پلو با مرغ
چهارشنبه :چلوکباب کوبیده
Korean Hair Salon
for New Korean Style
Korean, Japanese and Chinese Stylists
for perm and color.
- Cosult for the damaged hair.
- Nail arts and Make up
for wedding
& party is available.

خصص
مت عروس
آرایش

پنج شنبه :خورش قیمه
جمعه :باقالپلو با گوشت
_____________________
 -از ساعت 11/30تا 3بعدازظهر

9

$

لطفابرایتسریعسفارشخودازقبلتلفنکنید.-توجه:اسپشیالهافقطمخصوصروزهایسهشبهتاجمعه

tax includ.

_________________

RESTO YAS

)(NDG

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303
دوشنبه تعطیل است

مترو:واندوم ،اتوبوس 90
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همـــــــــــــدردی

دوست و هم میهن نازنین آقای ابراهیم
درویشعلی ،سرکار خامن درویشعلی
مصیبت وارده را خدمت شما عزیزان و دیگر اعضاء خانواده محترم شما
و سایر خانواده های وابسته تسلیت عرض نموده بقای عمر و سعادت
و سالمتی و شادکامی برای همگی شما آرزوداریم.

ه
مـدردی

زری نیک نژاد  ،عباس کرباسفروشان

جناب آقای ابراهیمی ،عقیل و عماد عزیز
بستگان محترم سوگوار

در اندوه از دست رفنت مادر وهمسر بزرگوارتان و عزیز خانواده تان
زنده یاد بانو پریوش آقابزرگی

با شما شریکم و برای کلیۀ سوگواران آرامش آرزو می کنم.

محمد رضا رحیمی
T514-662-3878

همـــــــــــــدردی
عقیل و عماد عزیز و مهربان

خانواده های محترم ابراهیمی ،آقابزرگی

در اندوه از دست رفنت مادر و عزیز دلبندتان
باشماشریکیم
و برای متامی سوگواران آرامش و تندرستی آرزو می کنیم.

مرتضی صادقی وخانواده

همـدردی

خانواده های محترم امیری نیکو ونکی
خانواده های سوگوار

مصیبت وارده درگذشت بابک عزیز را از صمیم قلب خدمت شما عزیزان و سایر
وابستگان تسلیت عرض منوده ،برایتان آرزوی صبر و بردباری داریم.

فرشاد فضلی

بازگشت همه بسوی او ست
قتل هموطن ایرانی

مرحوم فرشاد محمدی،

به دست پلیس مونتریال را به همه ایرانیان ،بویژه پناهجویان عزیز ،تسلیت می گویم.
فرشاد محمدی پناهجویی بود که به دست پناه داده گان کشته شد.
باید منتظر گرفتن انتقام خون به ناحق ریختۀ فرشاد محمدی بوسیله باریتعالی
از پلیس مونتریال و آمران دیگر باشیم.
دولت کانادا گمان می کند که ما ایرانیان به این کشور از پی حشمت و جاه آمده ایم...
نمی داند که از بد حادثه کشورمان اینجا به پناه آمده ایم.
------------------------------علی اصغر محمدی و جمعی از مسلمانان و پیروان راه حق
مونتریال  19ژانویه 2012

ه
مدردی
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دوستان بسیار عزیز عقیل ،عماد و آرش
جناب آقای ابراهیمی
خانواده های سوگوار

یافتن واژه ای برای بیان احساس مان سخت دشوار است.
با قلبی آکنده از اندوه مصیبت درگذشت نابهنگام و دردناک
شادروان ارجمند ،بانو پریوش آقابزرگی
را به شما عزیزان تسلیت می گوییم
و برایتان آرزوی صبر و بردباری داریم .ما را در کنار خودتان بدانید.

خشایار شادانلو وخانواده

همــــدردی
دوستان گرامی
آقایان حمید فاطمی ،محسن فاطمی
و خانواده های وابسته

مصیبت وارده را از صمیم قلب خدمت شما نازنینان و سایر وابستگان
تسلیت عرض نموده ،زندگی طوالنی توام با سالمتی
و شادکامی برای همگی شما آرزو داریم

خانواده های زندی ،عابدی ،تفرشیان ،ذوالفقاری

همـدردی

دوستان گرامی حمید و محسن عزیز
و خانواده های سوگوار
مصیبت وارده را از صمیم قلب خدمت شما عزیزان
و سایر وابستگان تسلیت عرض نموده،
زندگی طوالنی توام با سالمتی و شادکامی
برای شما آرزو داریم.

فرامرز ،زری و علی قامسیان

همـدردی

دوستان عزیز آقایان حمید و محسن فاطمی
ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفنت مادر ارجمندتان
با شما شریکیم و برای کلیۀ سوگواران آرامش آرزو می کنیم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکورر

همـــــــــــــدردی
خانواده های محترم امیری نیکو ،ونکی

در اندوه از دست رفنت عزیز دلبندتان
با شما شریکیم و برای همه سوگواران آرامش و تندرستی آرزو می کنیم.

حیدر اسدی و خانواده
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عزیزان ما ،آقای ابراهیمی،
عقیل  ،عماد دوستداشتنی،
خانواده وکیلی و وابستگان
در کنارتان و همپای شما ،
بازنگشتنی
ناباورانه در سوگ سفر
ِ
پری گل و عزیز ما نشستیم.
برایتان صبر و شکیبای آرزومندیم.

مینو ،مهرداد ،اشکان ،آریو پیکرنگار،
پروانه مرادی ،مهین فتوحی

همـدردی

سروران و یاران ارجمند و سوگوار

سرکار خامن آمنه کرمانی
جناب آقای محمود شاه نعمت الهی یزدی
در اندوه از دست رفنت عزیز فقیدتان

زنده یاد جناب آقای منوچهر الریجانی
دراسترالیاباشماشریکیم
و برای کلیۀ سوگواران آرامش آرزو می کنیم.

ابی درویشعلی ،زهره سربی ،و الهام

همـدردی

دوستان گرامی ،جناب آقای ابراهیمی،
وابستگانسوگوار

ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفنت مادر وهمسر بزرگوارتان
زنده یاد بانو پریوش آقابزرگی

با شما شریکیم و برای کلیۀ سوگواران آرامش آرزو می کنیم.

خانواده حسینی (نیک آذین)

همـدردی

دوست عزیز آقای نصی ونکی

با نهایت تاسف درگذشت بابک عزیز را به شما
و خانواده محترم امیری نیکو تسلیت می گوییم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.
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در سوگ عزیزی که رفتنش
را باور نداریم ،

پریوش آقا بزرگی

ان�گار دیروز ب�ود ،از طریق
آشنایی با وجود عزیزش ،با
پری نازنین آشنا شدم.
در اولی�ن دیدارم�ان آنقدر
گ�رم و صمیم�ی ب�ود که با
آنکه شناخته زیادی ازشون
نداشتم ،مهرش�ون تو دلم
نشست و کم کم محبتشون
تو وجودم ریشه دوند.
حس کردم تو این غربت که
آدمها هر کدوم مش�غول و
درگیر زندگی و کاراش�ون و
کسی را به کسی نیست.
بقول معروف این دوست گل
تافته ،جدا بافته ست!
صفا و صمیمیت و روی زیبای
گشادشون ،محبت خالصانه،
گرمی وجودش�ون ،دست و
دلبازی و بزرگ منشیشون،

زندگی صحنه یکتای هنرمندی
ماست،
هر کسی نغمه خود خوانَد
و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست،
خرم آن نغمه که مردم بسپارند
ّ
به یاد...

موقع شناسیشون ،فداکاری
و مهرش�ون ،راهنمایی های
خواهران�ه و نصیحته�ای
دلسوزانه شون رویهم رفته

از این زیبارو ،انسانی ساخته
ب�ود که کلم�ات از بیانش و
توصیفش ناتوان است.
برای همۀ ما که پری عزیز رو
می شناختیم ،او احتیاج به
معرفی ندارد ،او فرش�ته ای
بود که صورت زیبا و صدای
گیرایش ،کالم س�نجیده و
پرمه�رش ،صداق�ت و قلب
پاکش�ون و ایم�ان قویش
را م�ا دوس�تانش خوب می
شناختیم.
افس�وس و دری�غ ک�ه این
چنی�ن زود و نابهن�گام و
ناباورانه من و خان�واده ام و
خانواده خود و همه آنهایی
را ک�ه ب�ه دوس�تیش ارج
مینهادیم در این قافله عمر
تنهاگذاشت....

مینو الملی
(پیکرنگار )

همـدردی

دوستان گرامی ،خانواده های محترم

امیری نیکو ،ونکی،
وابستگان و سوگواران ارجمند
ما نیز در اندوه از دست رفتن جوان ناکام

زندهیادبابکامیرینیکوونکی
با شما دوستان عزیز صمیمانه شریکیم

و برایتان آرامش و شکیبائی آرزو می کنیم.

پرویزچنگیزی
و دیگر دوستان شما در گاراژ اتوکلیفتون

همـدردی

خانواده های محترم امیری نیکو ،ونکی
سرکار خامن نادیا ابراهیمی

در اندوه از دست رفتن جوان ناکام ،عزیز دلبند خاندان امیری نیکو،

زنده یاد بابک امیری نیکو ونکی

با شما دوستان محترم صمیمانه شریکیم و برایتان آرامش و شکیبائی آرزو می کنیم.

ابی و آرمان درویشعلی و خانواده های وابسته

sassanj30@yahoo.com 514-808-1170

خانواده های بازرگان ،سقراطی،
املاسی و ممیشی

همـــــــــــــدردی
خانواده های محترم امیری نیکو ،ونکی

ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفنت عزیز از دست رفته
با شما شریکیم و برای کلیۀ سوگواران آرامش آرزو می کنیم.

فهیمه و محسن زکی

همــــــدردی

خانواده محترم محمدزاده ،رویای عزیز

خانواده های محترم سوگوار

در اندوه از دست رفنت عزیز دلبندتان

زنده یاد آقای هادی شفیعی

با شما شریکم و برای کلیۀ سوگواران آرامش آرزو می کنم.

محمدرضا خلیلی پور
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زندگیوسالمت...

بطهجنسی
ازدوا جهای را 
فاقد
چنچند نکته

د سوال

 10مشکل زیر چالشهای اصلی میش��ود .از خس��تگی س��عی
ه��ر ازدواج بدون رابط ه جنس��ی میکنی��د همس��رتان را کنترل
کنید تا ط��ور دیگری رفتار کند
است.
و هرچه بیشتر سعی میکنید او

ل جنسی.
خسته بودن می 
را کنترل کنید ،بیشتر همسرتان
کام ً
ال مشخص اس��ت .بعضی از را از خود دور میکنید .عصبانیت
ل جنسی بسیار قوی داریم و فاصل��های که بینتان میافتد،
ما می 
و بعض��ی از ما اینطور نیس��تیم .در زندگیتان ریشه گرفته و رابطه
مهمتری��ن مش��کل ازدواجهای جنسی به یک میدان نبرد برایتان
فاقد رابط ه جنس��ی این است که تبدیل میشود.

شما یا همسرتان
چ��ه اتفاق��ی
یا هر دوی شما از اگر شما هم کمتر از
میافتد؟ چه چیز
نظر جنسی خسته
 10مرتبه در سال
تغییر کرده است؟
هس��تید .یعن��ی
باهمسرتانرابطه
ل جنسی بسیار جنسی دارید،در چنین چ��را همس��رم
می 
پایین بوده یا اص ً
دیگ��ر م��ن را
ال
رابطهایهستید!
نمیخواهد؟ چرا
وجود ندارد.
من دیگر همسرم

ً
این خستگی معموال به عصبانیت را نمیخواهم؟ ب��رای تغییر این
م��یانجام��د .وقتی چی��زی که وضعیت چه میتوانم بکنم؟ چه
میخواهید را به دس��ت نیاورید ،م��دت میتوانم ای��ن وضعیت را
خسته میش��وید و این معموالً تحملکنم؟اگرمشکلجنسیمان
موجب بروز عصبانیت در ش��ما برطرف نشود چه اتفاقی میافتد؟
میشود .در واقع ،ممکن است به چه میتوانم بکنم؟ س��وال پشت
این دلی��ل ازدواج تان فاقد رابطه سوال و پاسخ به این سوالها به نظر
ت نیافتنی میرسد.
جنسی اس��ت که یکی از شما از دس 
دیگ��ری عصبانی اس��ت .اگر آن 
چی��زی که میخواه��م را به من اعتماد بهنفستان پایین میآید.
نمیدهی پس من هم آن چیزی احتم��االً اوایل آش��نایی به نظر
ک��ه تو میخواه��ی را به تو نمی هم ج��ذاب میرس��یدید و االن
این جذابیت به هیچ تبدیل شده
دهم.
است.

داس��تان کنترلکردنها شروع ظاه��ر ،نوازشها ،مکالمات آرام و

تحریک کننده قدیم دیگر جایی
بین ش��ما ندارد .اعتمادبهنفس
شما شدیداًپایین آمده و متعجبید
که چه مش��کلی دارید؟ آیا دیگر
به ان��دازه قبل جذاب نیس��تید؟
آی��ا دلیل نب��ود رابط ه جنس��ی
در ازدواجتان ش��ما هس��تید؟ و
اینجاست که احساس شرم و گناه
همه ذهنتان را پر میکند.

به دوراهی اخالقی میرسید.
برای ازدواج ارزش قائل هستید و
میخواهید که قداست رابطهتان
را نگه دارید .بچهها و کل خانواده
را دوست دارید اما فکر ادامه این
رابطه بدون وج��ود صمیمیت و
رابط ه جنس��ی برایتان غیرقابل
تحمل است .آیا این رابطه اینقدر
خوب اس��ت ک��ه نبای��د ترکش
کنید یا اینقدر هم بد اس��ت که
نمیتوانید تحملش کنید؟ کدام
کار درس��ت اس��ت؟ آی��ا باید در
ازدواج بدون رابط ه جنسی بمانید
یا آن را ترک کنید؟

باورتان نمیش��ود که به خیانت
فکر کنید .اگر بخواهید با یک نفر
دیگر که از نظر جنس��ی جذبتان
میکند رابطه داش��ته باشید چه
میشود؟
آیا میتوانید اینکار را بکنید؟
آیا اش��کالی ن��دارد ی��ک رابطه
جنسی بدون

یسالمتی
بکافیبرا
ینظیرخوا
دب 

فوای

ای��ن روزه��ا ش��اید
خیلیه��ا نتوانند به خاطر مش��غله کاری به
اندازه کافی بخوابند .بیش��تر وقتها مردم به
جز نداشتن احساس خوابآلودگی از اهمیت
خواب برسالمتیش��ان غافل هستند .داشتن
خواب کافی از جنبههای مختلف برای سالمتی
مفید است ،مثل
 عملکرد ذهن، کنترل وزن، عضله سازی، مقاومت دربرابر تاثیرات پیری ،و ترمیم بافت های نرم و مفاصل.احتماالً از بعض��ی از این جنبههای مهم آگاه
هستید.
بیشتر افراد میفهمند که بدون خواب کافی
عملکرد مغز و حافظه آنها دچار مش��کل می
شود .این فقط یک مشکل کوتاه مدت نیست.
بااینکه تحقیقات به تازگی در حال انجام است
اما تصور بر این است که کمبود خواب مزمن
با بسیاری از اختالالت زوال عصبی و از دست
دادن جدی عملکرد مغزی در سالهای پایانی
زندگی مرتبط است.
بدون داشتن خواب کافی ،بدن به اندازه کافی
هورمون رشد که یک هورمون چربیسوز مهم
در بدن است ،تولید نمیکند.
افزون بر این ،کمبود خواب موجب تغییراتیدر

هورمونهای
ب��دن میش��ود ک��ه
گرسنگی را کنترل میکند ،و طبیعتاً موجب
افزایش احساس گرسنگی ،پرخوری و نتیجتاً
ش وزن میشود.
افزای 
هورم��ون رش��د همچنی��ن در تحری��ک
رش��دعضالنی ناش��ی از ورزش نیز تاثیرگذار
است.
از این رو ،فقدان خواب کافی به طور جدی در
گرفتن نتیجه خوب از برنامه تمرینی تداخل
ایجاد میکند.
برای آنها که تمرینات سنگینی انجام میدهند،
کاهش هورمون رشد ناش��ی از فقدان خواب
کافی موج��ب به تاخیر افت��ادن «ریکاوری»
عضالت ش��ده و وضعیت��ی ایجاد میکند که
تمرینات سنگین عضالت را سریعتر از آنچه
بدن قادر به ترمیم آن باش��د ،تجزیه میکند.
این مس��ئله موج��ب از دس��ت رفتن حجم
عضالنی و آسیبهای جدی میشود.
سایر بافتهای بدن نیزدرست مثل عضالت به
خاطر پایین آمدن سطح هورمون رشد ناشی
از کمبود خواب ،سریعتر تجزیه میشوند ،مثل
بافتهای پیوندی مفاصل و حتی پوست.

با گذش�ت زمان ،کمبودخواب موجب پیری
زودرس بافتهای بدن شده و پیر شدن پوست
را افزای�ش میدهد و مفاص�ل را در معرض
آرتروز قرار میدهد.

تجربه نشانداده است کهدردرمان افراد مبتال
به سندرمهای درد ،اکثر بیمارانی که کمبود

تعهد با یک نفر دیگر داشته
باشید؟ چه فکر میکنید؟
به خودتان گ��وش دهید.
ببینید ش��ما دارید به آن
فکر میکنید و این شما را
میترساند.

ب��رای کم��ک پی��ش که
میروید؟
درمورد مسائل و مشکالت
ای��ن ازدواج فاق��د رابط��ه
جنس��ی ب��ا ک��ه ح��رف
میزنی��د؟ دوس��تانتان؟
روانش��ناس؟ خواه��ر ی��ا
برادرت��ان؟ ن��ه؛ خواهش��اً
هرکس��ی که هست بچ ه
هایتان نباشد!! آیا باید پیش
روانشناس بروید و درمورد
این ازدواج بدون رابط ه جنسی با او
مشورت کنید؟ آیا همسرتان هم با
شما میآید؟ مطمئناً اگر با کسی
دردودل نکنید دیوانه میشوید.

بای��د یک راه حل پیدا کنید .باید
علت و ریشه آن را پیدا کنید .آیا
یک مشکل جسمی است؟ آیا یک
مسئله رابطهای است که شما را
در یک ازدواج بدون رابطهجنسی
اس��یر کرده است؟ شاید هم یک
مش��کل ش��خصی با خودتان یا
همسرتان؟ ش��اید هم یک تاثیر
فرهنگی است؟ هرچه که هست
باید علت اصلی را پیدا کنید.

میترس��ید که این نب��ود رابطه
جنس��ی رابطهتان را بر هم بزند.
نمی توانید حتی لحظهای به آن
فکر نکنید .اضطراب وجودتان را
گرفته است .اما باید همه اینها را
کنار بگذارید.
اینه��ا چالش ه��ای اصلی همه
ازدوا ج های بدون رابط ه جنس��ی
است.
اگر شما هم کمتر از  10مرتبه در
سال با همس��رتان رابطهجنسی
دارید ،یعن��ی در چنین رابطهای
هستید.


خواب دارند ،حساس��یت بیشتری
درمقاب��ل درد نش��ان میدهند و
بیش��تر در مع��رض حمالت و سختش��دن
عضالت قرار میگیرند .یک��ی از بیمارانی که
س��الها با او کار میکردم با تغییر ساعتهای
خوابش از  3تا  4س��اعت به  6تا  7س��اعت،
تغییرات فاحشی نشانداد.
با داشتن خواب بیشتر ،عضالت او شلتر شده
و س��ختی خود را از دس��ت دادند .این تغییر
دقیقاً با تغییر میزان خواب او مرتبط بوده است
چراکه میزان استرس و سایر عوامل زندگی او
تقریباً یکسان بودهاند.
تا اینجا احتم��االً از اهمیت خواب کافی آگاه
شدهاید .حال ببینید "کافی" چه میزان است؟
این مسئله تاحدودی متغیر است اما برای اکثر
افراد  7ساعت خواب بدون اخالل در شب برای
تولید میزان کافی هورمون رشد کافی به نظر
میرسد.
بعضی افراد به کمی بیشتر از این میزان خواب
نیاز دارند و برخی دیگر هم میتوانند با کمتر
از این س��ر کنند اما حداقل  7س��اعت خواب
مناسب به نظر میرسد.
اگر ش��ما کمتر از این میزان میخوابید ،اگر
خوابتان را بیشتر کنید از تغییرات عالی که در
زندگیتان ایجاد میشود شگفت زده خواهید
شد .با خواب بیشتر نه فقط هوشیاری بیشتری
خواهید داشت ،بلکه از برنامههای کاهش وزن
و تمریناتتان نتیجه بهتری خواهید گرفت و
ظاهرتان نیز بس��یار بهتر و سرحال تر خواهد
شد.
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زرنگییا بیفرهنگی!
معن��ای واژه های "زرنگ��ی" و "آدم
زرنگ" م��ی تواند از تعابیر مختلفی
برخوردار باشد.

گاهی اوق��ات "زرنگی" ب��ه ذکاوت و
اس��تعداد در انجام موفقی��ت آمیز کارها
اطالق میگردد و گاهی نیز
ب��ه توانایی ه��ای ذهنی و
جسمی.

مانند و هیچگونه پیشرفته در مقام و
درآمدشان حاصل نمی شود.


 )6زیر آب زنی در محل کار

عمل زش��ت و ناپس��ند دیگری که
ممکن است به "زرنگی" تعبیر شود،
توطئه چینی علیه دیگر
کارمندان است که باعث
شود از کار اخراج شوند
و یا وجهه شان تخریب
گردد .حسادت و انگیزه
های مادی ممکن است
باعث شود فردی با القای
مسائل نادرست در ذهن
مدیر شرکت باعث بیکار
ش��دن همکارش ش��ود و بعد از آن
احساس "زرنگی!" کند در صورتیکه
این عمل بسیار زشت و بر خالف همه
موازین اخالقی و اجتماعی می باشد.


منزرنگی
میکنم،
پس
هستم!

متاس��فانه در اندیش��ه
برخی از مردم به اشتباه
ای��ن دو واژه ب��ه معنای
زیر پا گذاش��تن حقوق
دیگ��ران ،رعایت نکردن
قان��ون و نادیده گرفتن
آداب اجتماع��ی در نظ��ر گرفته می
شود.
در ادامه به  11عملی که بعضی افراد
از آن تعبیر به زرنگی می کنند اشاره
می کنیم:

 )1عبور از چراغ قرمز

رانندگان��ی ک��ه با دیدن چ��راغ زرد
بجای کم کردن سرعت خود پایشان
را روی پدال گاز فش��ار می دهند تا
گرفتار چراغ قرمز نشوند ،به این خاطر
که چند ثانیه ای جلو بیفتند ،تصور
میکنند با عملی هوش��مندانه اقدام
ب��ه "زرنگی" میکنند ک��ه بر خالف
تصور این کار سبب افزایش احتمال
تصادفات در معابر و تقاطع خیابانها
میگردد و در اصل ریس��ک صدمات
جانی و مالی را افزایش می دهند.

 )2عبور از الین مخالف

ترافیک ش��هر طاقت فرسا و خسته
کننده است ولی این دلیل نمی شود
در خیابانی دو طرفه زمانی که پشت
انبوه��ی از اتومبیل ها گیر افتاده ایم
و الین مخالف خلوت اس��ت ،از خط
ممتد تجاوز کرده و با سرعت زیاد در
الین مربوط به مس��یر مقابل از کنار
بقیه عبور کنیم.

 )3اشتباه در پس گرفنت باقی پول

حتماً زیاد برخورد ک��رده اید زمانی
که اقدام به خری��د کاالیی میکنید،
فروش��نده به دلیل تراک��م کاری در
برگرداندن باقی پول شما اشتباه کرده
و مبلغ بیشتری را باز میگرداند.
ش��ما متوجه میش��وید ،آیا اش��تباه
فروشنده را به او یادآوری می نمایید و
وجه اضافه را به وی پس می دهید؟
گاه��ی در بانکه��ا نی��ز از این قبیل
اش��تباهات رخ میده��د و باید وجه
دریافتی اضاف��ه را برگرداند .مطمئناً
مایل نیستید پول ناسالمیدر زندگی
شما وارد شود!

 )4خیانت در روابط

خیانت های جنس��ی و احساس��ی،
برقراری رابطه هم زمان با چند نفر و
عدم صداقت به هیچ عنوان "زرنگی"
محس��وب نش��ده و مصداق بارز بی
شخصیتی و بی بندو باری محسوب
میگردد.

 )5کم کاری در محل کار

برخی کارمندان ک��م کاری و انجام
ندادن مسئولیت هایشان بطور کامل
و در وقت مقرر را نوعی "زرنگی" می
پندارند و سعی میکنند تا حد امکان
از بار وظایفشان کم کنند.
زمان غیر معقولی را به انجام کارهای
شخصی ،غیبت ،و بیکاری میپردازند و
در انتها احساس میکنند سر شرکت و
مدیران خود کاله گذاشته اند.
معم��والً اینگون��ه افراد همیش��ه در
هم��ان رده ش��غلی خ��ود باقی می

 )7استفاده غیر مجاز از خدمات
بیمه ای دیگران

هی��چ دلیلی وجود ن��دارد که فردی
ب��رای دریاف��ت خدم��ات درمانی از
دفترچه فرد دیگری اس��تفاده کند و
آن را "زرنگی" تصور کند چرا که این
اقدام وی تاثیرات مخرب بسیاری در
سازمانهای مربوطه بر جای میگذارد.

 )8هجوم برای دریافت نذورات

در ایران در ایامی که به مناسبتهای
مذهبی ن��ذورات و غذاهای نذری به
عموم ارائه میش��ود متاسفانه برخی
افراد که گاهی وضعیت مالی بس��یار
خوبی نیز دارند با اتومبیلهای خود در
خیابانها به دنبال مراکز نذری هجوم
آورده و تا حد امکان اقدام به دریافت
و پر کردن اتومبیل خود از انواع غذاها
میکنند و اج��ازه نمی دهند خانواده
های نیازمند تر سهم بیشتری ببرند.
در انتها هر کس بیشتر نذورات جمع
کرده باش��د در تصور خود "زرنگتر!"
محسوبمیشود.

 )9پس دادن البسه پس از استفاده

موضوع دیگری که گاهی مش��اهده
میشود این اس��ت که فردی پس از
خرید لباس از آندر مراسمی استفاده
کرده و روز بعد به بهانه های مختلف
اقدام به پس دادن جنس به فروشنده
می نمای��د و در ذهن خود به خاطر
این "زرنگی" احساس غرور و رضایت
میکند.

 )10پرخوری در میهمانی ها

شاید برخورد کرده باشید با اشخاصی
ک��ه در میهمانی ه��ا همانند میدان
جن��گ به فکر جم��ع آوری غنائم و
اس��تفاده هرچه بیشتر و بهینه تر از
م��واد غذایی و امکان��ات میزبان می
باشند و به هنگام صرف غذا حداکثر
تالش خود را برای انباشتن انواع غذاها
مینمایند .اینگونه افراد به نوعی حس
"زرنگ" بودن درونشان موج می زند.

 )11تقلب در امتحانات

افرادی ک��ه در امتحان��ات از انواع و
اقس��ام روشهای کالس��یک و نوین
تقل��ب در امتحان بهره می برند و به
این ترتیب از پس س��واالت دش��وار
در امتح��ان مربوطه بر می آیند باید
بدانن��د که تقل��ب در حقیقت نوعی
کاله گذاشتن بر سر خودشان است
و نه "زرنگی ".دانشجویی که از طریق
تقلب به مدرک دس��ت یابد مطمئناً
نخواهد توانست در باز کار موفق شود.
هوشمندباشید؛
زرنگی را کنار بگذارید!
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همين چرا رژیم غذایی
ان
شما شکست میخورد؟

خودتان را گول نزنید!
این روش به هیج وجه کارا نیست.
 این ایده هم می گویند بعد از ساعت
جشنواره ملي پایاننامههاي قرآني دانشجویان
 6بعدازظه��ر چیزی نخ��ور هم چندان
کارا نیس��ت ،بلکه مهمتر از آن باید برای
ورودی های کالری به بدن و خوردن مواد
با پايان يافتن ماه مبارك رمضان و آغاز موج دوم س��فرهاي تابس��تاني
س��فرهاي تابس��تاني
نان) موج دوم
انواعو آغاز
رمضان
مبارك
با پايان يافتن
محدودیت
(مانند
نشاستهماهدار
بس��ياري از خانوادهه��ا در اين اي��ام به دنبال انتخ��اب مقاصد جديد براي
خاصیمقاصد جديد براي
ساعاتانتخ��اب
اي��امدربه دنبال
اين
در
ه��ا
خانواده
بس��ياري ازایجاد کرد و نه این که
چاق��ی و اضافه وزن یکی از مش��کالت ام��ا س��ئوال این جاس��ت ای��ن نصایح
مسافرت هستند.
مسافرت هستند.
کالری نرس��اند و در ساعات دیگر حجم خوردن
امروزه دنیای معاصر است که گریبانگیر راهکارهای عملی برای الغر شدن هستند
از آنجا كه متأس��فانه تاكنون برنامهه��اي فرهنگي ويژهاي براي معرفي
از آنجا كه متأس��فانه تاكنون برنامهه��اي فرهنگي ويژهاي براي معرفي
کرد.
دریافت
کالری
زیادی
که
بسیاری از انس��ان های کره زمین شده یا فقط شنیده های بی اعتباری است
و آموزش صحيح س��فر صورت نگرفته و بس��ياري از افراد س��فر را صرفاً با
و آموزش صحيح س��فر صورت نگرفته و بس��ياري از افراد س��فر را صرفاً با
ت
یجا
سبز
نوش��یدن
همچنین

منتقل
مقاصد هميش��گي و تك��راري تجربه ميكنند.به نظر ميرس��د با توجه به
است .تغییر رژیم های غذایی و تمایل به گوش به گوش و سینه به سینه مقاصد هميش��گي و تك��راري تجربه ميكنند.به نظر ميرس��د با توجه به
نمی
فراوان نیز
پايانلیوان در
هشت
خوردن غذاهایی که مانند فس��ت فودها شده اند؟
كاهش دما و شروع مسافرتهاي پايان تابستان تا قبل از بازگشايي مدارس
مدارس
تابستان تاروزقبلهماز بازگشايي
كاهش دما و شروع مسافرتهاي
کمکی به
خوبي اس��ت براي تجربه سفر به مقاصد و توان��د
کم��ک
اينپی
س��ریع آماده می شوند و همچنین عدم جوابی که مش��تاقان تناسب اندام در
اين زمان فرصت خوبي اس��ت براي تجربه سفر به مقاصد و شهرهاي كمتر
شهرهاي كمتر
زمان فرصت
شناخته ش��ده .عجيب است كه توجيه بس��ياري از افراد و خانوادهها براي
الغرترها براي
عجيب است كه توجيه بس��ياري از افراد و خانواده
شناخته ش��ده.
ش��دن
چند ا نی
تحرک و ورزش نکردن از مهمتریندالیل آن هستند این اس��ت که آسان ترین و
انتخاب مقاصد تكراري مثل ش��هرهاي شمال و يا شهرهاي پرجاذبه مانند
پرجاذبه مانند
مقاصد تكراري مثل ش��هرهاي شمال و يا شهرهاي ش��ما
انتخاب به
چاقی و اضافه وزن است که البته باید در بیدردسرترین راه برای رسیدن به تناسب
ش��يراز ،اصفهان  ،مش��هد و ...جاذبههاي س��ياحتي و تفريحي اين شهرها
ش��يراز ،اصفهان  ،مش��هد و ...جاذبههاي س��ياحتي و تفريحي اين شهرها
این میان عوامل ژنتیکی را نیز به آن افزود .اندام چیست؟
است در حالي كه شايد بسياري از افراد اين جاذبهها را بارها و بارها تجربه
است در حالي كه شايد بسياري از افراد اين جاذبهها را بارها و بارها تجربه
و
ساده
چندان
هم
سئوال
این
خیلی از افراد برای کاهش وزن یا رسیدن اما پاس��خ
كرده باش��ند .مث ً
كرده باش��ند .مث ً
ال ش��نيدن اين جمله بسيار عادي ش��ده كه «ما هميشه
ال ش��نيدن اين جمله بسيار عادي ش��ده كه «ما هميشه
نیست.
به وزن ای��ده آل در ط��ول زندگی خود فراگیر
ميرويم فالن ش��هر» يا «فالن ساحل بسيار قشنگ است» يا «چون چند
ميرويم فالن ش��هر» يا «فالن ساحل بسيار قشنگ است» يا «چون چند
ش��دن
الغ��ر
س��ه
فقط
روز
در
گویند
می
که
ایده
چندین بار تالش می کنند تا رژیم غذایی این
سال است كه فالن جا رفتهايم ترجيح ميدهيم به جاي يك مقصد جديد
سال است كه فالن جا رفتهايم ترجيح ميدهيم به جاي يك مقصد جديد
ب��از همان جا برويم» .اين ريس��كناپذيري ما در زمين��ه انتخاب مقاصد و
و
مقاصد
انتخاب
زمين��ه
در
ما
ناپذيري
ريس��ك
اين
برويم».
جا
همان
ب��از
کن��د .
بگیرند اما بندرت موفق می شوند و فقط وعده کوچک و کم حجم برای رس��یدن نمی کند .خوردن
ش��هرهاي جديد از يك سو موجب ش��ده كه ازدحام جمعيت مسافران به
موجب ش��ده كه ازدحام جمعيت مسافران به
ش��شاز يك
ش��هرهاي جديد
سبزیجات
لیوانسوآب در
افراد محدودی می توانند به وزن دلخواه به وزن دلخواه بخورید چندان درس��ت
سمت چند مقصد خاص در بيشتر ايام سال متمركز باشد و از سوي ديگر
ديگر
سوي
از
و
باشد
متمركز
سال
ايام
بيشتر
در
خاص
مقصد
د ا ر ا ی
سمت چندروز برای سالمتی
خود برسند و یا بعضی دیگر از افراد پس از نیست.
بس��ياري از مقاصد و شهرهاي ديگر در استانهاي ناشناخته به دليل عدم
بس��ياري از مقاصد و شهرهاي ديگر در استانهاي ناشناخته به دليل عدم
و
کم
کالری
اما
است
خوب
این
تگزاس،
دانشگاه
تحقیقات
اساس
رسیدن به وزن مطلوب بعد از چند هفته بر
استقبال مس��افران و گردشگران مدتها در ليست شهرهاي بدون طرفدار
استقبال مس��افران و گردشگران مدتها در ليست شهرهاي بدون طرفدار
فواید بس��یار
هایبگيرند.هنوز اثبات
دوباره به سوی افزایش وزن می روند.
قرار بگيرند.
امر در صورتی درست است که وعدهقرار
ب��دن
اكنون كه با ماليمتر شدن گرماي طاقتب��رای
که به
نشده
به نظر ميرس��د اكنون كه با ماليمتر شدن گرماي طاقتفرساي فصل
فرساي فصل
رس��د
راسنظر مي
راز موفقیت کس�انی که می توانند برای غذایی کوچک و کم کالری باشند و به
تابس��تان زمان مناس��بتري براي آغاز سفر فرارس��يده است بهتر باشد به
کند.آغاز سفر فرارس��يده است بهتر
میبراي
کمکتري
مناس��ب
تابس��تان زمان
باشد بهاما
هس��تند،
الغری
همیشه رژیم غذایی خود را حفظ کنند و س��اعت مقرر خورده ش��وند و نه این که
هاي كمتر شناخته
استان
و
شهرها
به
سري
هميشگي
مقاصد
انتخاب
جاي
شناخته
كمتر
هاي
استان
و
شهرها
به
سري
هميشگي
مقاصد
انتخاب
بدنمان به ما بگوید گرس��نه است وجاي
به
و
لزوم��ا
قند
جای
به
عس��ل
مصرف
آیا

باید
به تناسب اندام برسند چیست؟
پخت خانگی
ش��ده بزنيم و از جاذبهها و پتانسيلهاي گردش��گري اين شهرها استفاده
استفاده
شهرها
اين
گردش��گري
هاي
پتانسيل
و
ها
جاذبه
از
و
بزنيم
ش��ده
تنها ی��ی
یا شکر به کاهش وزن و یا عدم افزایش
چرا بیش��تر افراد در رژی��م غذایی خود غذا خورد.
شنبه ها و یکشنبه ها
بهينه ببريم.
بهينه
کمکی به
غذای ببريم.وزن کمکی می کند؟
شکس��ت می خورند و دوباره روز از نو و برخی هم در روز سه وعده بیشتر
به راس��تي جاي تعجب و تأس��ف فراواني است كه بس��ياري از مقاصد
به راس��تي جاي تعجب و تأس��ف فراواني است كه بس��ياري از مقاصد
بدس��ت
فواید
که
است
غذایی
ای
ماده
عسل
خیر!
این
کالری
روزی از نو شروع به پرخوری می کنند؟ کم حج��م نمی خورند ،ام��ا
صبح
10
از
گردش��گري داخلي تنها ب��ه علت عدم اطالع كافي مس��افران و خانوادهها
گردش��گري داخلي تنها ب��ه علت عدم اطالع كافي مس��افران و خانوادهها
ن
د
ر
و
آ
دارد
بدن
عمومی
سالمتی
برای
بسیاری
تفاوت
ک��ه
زمانی که فردی دچار اضافه وزن می شود وعده ه��ا به حدی باالس��ت
بسياري از مقاصد
تلفنحالي كه
در بيخبري و بيمس��افري ايام به سر برند در
در بيخبري و بيمس��افري ايام به سر برند در حالي كه بسياري از مقاصد
رزرو:
اندام نمی
تناس��ب
فرطعسل
غذاخوری
قاشق
مانند یک
تكراري اما
و ی��ا تصمیم می گیرد ب��ه وزن ایده آل چندانی ب��ا وعده ه��ای غذایی پرحجم
تكراري مانند شهرهاي شمالي از فرط ترافيك و ازدحام جمعيت به آستانه
آستانه
کالری جمعيت به
 63ازدحام
ترافيك و
شمالي از
شهرهاي
514-523-9494جستوجو
انفجار نزديك شوند آن هم در حالي كه ميتوان به آساني با يك
جست
آساني با يك
ميتوان
کند كه
می حالي
هم در
نزديك شوند
وجو ورزش
کنند.
حتیبهاز یک
ک��ه
ب��دنآنوارد
انفجار به
برگردد از طرف اطرافیان بمباران نصیحت ندارد.
و پرسوجوي مناسب با اين مقاصد آشنا شد.
آشنا شد.
مناسب با اين
پرسوجوي
برخی از افراد نیز فکر می کنند می و
کالری بیشتری کنید ،ورزش کنید
مقاصدنیز
غذاخوری شکر
قاشق
توانند
و توصیه می شود:
همچنین
بعد از ساعت  6بعد از ظهر چیزی نخور! شش روز در هفته رژیم بگیرند و یک روز دارد .فای��ده خوردن عس��ل تنها در این و ورزش کنید و میزان ورودی کالری خود
بهترین پیتزا و همبرگر
شرحآمینه ،مواد را کنترل کنید.
دواسید
دارای
به خود مرخصی بدهند و تا جایی که می است
بنوش!
آب زیادی
عس��ل با
یککه جدول
جدول با دو شرح
یک

شکر
که
اس��ت
هایی
ویتامین
و
معدنی
بخورند.
توانند
نخور!
غذا
بیشتر
روز
در
کوچک
سه وعده
حل کرده و
Estشرح ابتدا یکی از شرحها را با
دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو
کرده و
حلدارای
ایران
روزنامهمداد
جدولها را با
4879از شرح
 4879جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی
1849
Maisonneuveمدادde

همچنین

قرآني در دانشگاه ها
دانشگاه ها
جدرمعارف

مژده مژده

بهترینحلیم
داغ شهر
در توپولی

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول
جدول ويژه
جدول عادي
عادي____________________
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه

افقي:
 -1جهان – عهدنامهاي بين فتحعليشاه
1
قاجار و ناپلئون
 -2ساز قديمي – كشوري در قاره كهن 2
– پايتخت فرهنگي ايران
 -3تپش قلب – كشوري در مديترانه – 3
ظرفي در آشپزخانه
4
 -4نام يكي از خيابانهاي تهران – قله
5
– نهاد و سرشت
 -5تكرارش كنيد عوعو سگ ميشود – 6
پرنده نامهبر – خانه
7
 -6زود ميش��كند – ماه گرم – جنگ
8
تن به تن – شايعه
 -7واحد ش��مارش صاب��ون – انقباض 9
ناگهاني عضالت – خارج از تنظيم
10
 -8انگشت بزرگ انسان – جوي آب –
11
ضرر كردن است و نام سوره 64
 -9روش��نايي – سالح گرم كوچك كه
12
در جي��ب ج��ا بگيرد – درازش نش��انه
13
پرگويي است
–
زشت
سخن
–
س��وزناك
 -10نفس
14
كشور ميمون – خويشيها
 -11خوشگل – تأثير – نوعي شيريني 15
 -12آتش عرب – داستان – جا
گسترده – طرز و قاعده
 -13دبي��ر – نوازشكنن��ده و مهربان –
 -9شامي – چاشني ش��له زرد – توانايي
مركز تبت
مالي
 -14نامراد – تباه و گنديده – نصب و عزل
 -10غدهاي در پشت جناغ سينه كودكان
و قبول اس��تعفاي رئيس ستاد مشترك از
– مرد بخشنده – ماه سرد
وظايف ايشان است
 -11جگر سفيد – در جنگ ميگيرند –
 -15بازيگر خانم فيلم س��ينمايي جدايي
فلز سكه زني
نادر از سيمين به كارگرداني اصغر فرهادي
 -12با تاك آيد – نگاه خيره – سخني از
– از ويژگيهاي اين ش��هر استان اردبيل
ناخرسندي – حبلالوريد
وجود مناظر طبيعي و كوههاي مش��جر و
 -13فرومايگان و اوباش – كوبنده مطبخ
پاركهاي زيباست
– نهيكننده
عمودي:
 -14قان��ون چنگيز – ماه��ر و چاالك –
-1ي��ك مدل اقتصادي كه اثر قيمت را بر
كوزه سفالي
روي مقدار در بازار رقابتي بررسي ميكند
 -15خرم��ي ،پاكدامني – از رش��تههاي
– باران شاعر
ورزشي
 -2م��ادر باران – ش��يريني و
حل جدول عادی شماره 4878
كلوچه س��نتي لذيذ تبريز –
ميوه بهشتي
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
س��رخ
–
قلوب
–
 -3ناگزي��ر
م ع ر ك ه گ ر ف ت ن
ل
ا
 1پ د
مايل به كبود
2
م
ا
ح ر
ا
ه ل
ك ا
و
ا ب ر
 -4خجسته – حرف همراهي
ر ك
ا
ل
م و ي ز
ر
ا
 3د ي و
س م ن
ر س
د
ا
و س
 4گ ر م
– شهر حضرت عبدالعظيم –
5
ش
ن ي س ت
ر
ا
ل
ت ا
ا
موي گردن شير
ن
ا
ا ي س ت
م
ا
ا ف ر ج
 6ن
 -5وق��ت چيزي ي��ا كاري –
7
ا
م ن
خ و ش ب خ ت
ر س
ه
خودخواه و خودپس��ند – من
8
ا ي و س
م
خ و ن
ا ت
م و
ا
و جنابعالي
ر
م و
ر ت ش ب د
ا
 9ن ي ش
 -6آرواره – تي��م قدرتمن��د
ر پ ي چ
ا
ن
ا
م ت و ن
 10د ت
ي
ا
ا ت ي ل
ب ش ا ش
 11ي
اس��پانيايي – تبعات و عواقب
خ م س
ا س
ر ن ج ش
 12ش ت ا
كار
ا ت
ر
ت و
ك ا ت د
 13م ب ر م
 -7روز عرب – وحش��تآور –
ا
ا ي د
م ه ي ا
ا ي ا ب
 14ن
حرف اول يوناني
ت د ي ن
ن ي
ا
ه ج ه
ه ك د
 15د
 -8حومه كاش��ان – عريض،
1

2

3

4

5

6

خدمات ارزی

514-844-4492

7

بلوطي 4رنگ –5
افقي -8 15 14 13 12:پرن��دهاي با س��ر
3 2 1
11 10 9 8
 -1جهان – عهدنامهاي بين فتحعليشاه
تنگه – تازه داماد
1
قاجار و ناپلئون
 -9واض��ح – س��رب س��ياه – لقب
 -2ساز قديمي – كشوري در قاره كهن
بانوان 2
– پايتخت فرهنگي ايران
 -10پاسخ منفي – داير – جهش به
 -3تپش قلب – كشوري در مديترانه – 3
جلو – صف
ظرفي در آشپزخانه
4 -11
پيشخانه – نوعي ماهي كوچك
 -4نام يكي از خيابانهاي تهران – –قلهبوي 5ماندگي
– نهاد و سرشت
 -12ربودن – حشره سمي – سوار
6 -13
 -5تكرارش كنيد عوعو سگ ميشود –
گلي خوشبو – نااميد – پشت سر
پرنده نامهبر – خانه
گرايشها – تهمتن زابلس��تان
7 -14
جنگقاصد
 -6زود ميش��كند – ماه گرم – –
8
تن به تن – شايعه
 -15بازيگ��ر س��ريال ملك��وت –
انقباضنشين 9مايعات
 -7واحد ش��مارش صاب��ون – ته
ناگهاني عضالت – خارج از تنظيم
عمودي:
10
 -8انگشت بزرگ انسان – جوي آب –
-1نوع��ي اخت��الل التهاب��ي مزمن
11
وابس��ته ب��ه دس��تگاه ايمن��ي –
ضرر كردن است و نام سوره  64و
 -9روش��نايي – سالح گرم كوچك كه
فروش
ماهي 12
نش��انه
چ��راغ دريايي – ت��ازه به ثروت
در جي��ب ج��ا بگيرد – درازش -2
13
پرگويي است
رسيده – ميوه ترش و شيرين
–
زشت
سخن
–
س��وزناك
 -10نفس
 -3از 14
انواع ش��نا – ن��ام دخترانه –
ها
خويشي
–
ميمون
كشور
تبديل مايع به گاز
فرآيند15
 -11خوشگل – تأثير – نوعي شيريني
 -4عنصر بدن – نت ششم – نشانه
 -12آتش عرب – داستان – جا
مقعر– طرز و قاعده
گسترده
افقي:
اسم مصدر –
 -13دبي��ر – نوازشكنن��ده و مهربان –
ش��له–زرد – توانايي
چاشني
 -1خونريز و ظالم – فيلمي از حسن  -5فرق سر–-9شامي –
مسلسل
ش��ليك با
مركز تبت
مالي
هدايت
بيكاره
 -14نامراد – تباه و گنديده – نصب و عزل
قولسينه كودكان
جناغ
پشت
در
اي
غده
-10
تنبيه
–
ب��دكار
–
 -2ف��رود آين��ده
 -6جگر سفيد – ديرنشين – به
و قبول اس��تعفاي رئيس ستاد مشترك از
آرايشماه سرد
بخشنده –
س��ينامرد
ابوعلي –
اداري
دانش...
زينت و
وظايف ايشان است
 -11جگر سفيد – در جنگ ميگيرند –
–
برت��ري
–
آموخت��ن
عل��م
-3
است
 -15بازيگر خانم فيلم س��ينمايي جدايي
سكه–زني
 -7حجم فلز
مش��هد سابق –
فرعوني
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ويژه
>>حل درجدول
36
صفحه

 -8 15 14 13 12 11 10 9 8پرن��دهاي با س��ر بلوطي رنگ –
تنگه – تازه داماد
 -9واض��ح – س��رب س��ياه – لقب
بانوان
 -10پاسخ منفي – داير – جهش به
جلو – صف
 -11پيشخانه – نوعي ماهي كوچك
– بوي ماندگي
 -12ربودن – حشره سمي – سوار
 -13گلي خوشبو – نااميد – پشت سر
 -14گرايشها – تهمتن زابلس��تان
– قاصد
 -15بازيگ��ر س��ريال ملك��وت –
تهنشين مايعات
عمودي:
-1نوع��ي اخت��الل التهاب��ي مزمن
و وابس��ته ب��ه دس��تگاه ايمن��ي –
ماهيفروش
 -2چ��راغ دريايي – ت��ازه به ثروت
رسيده – ميوه ترش و شيرين
 -3از انواع ش��نا – ن��ام دخترانه –
فرآيند تبديل مايع به گاز
 -4عنصر بدن – نت ششم – نشانه
افقي:
اسم مصدر – مقعر
 -1خونريز و ظالم – فيلمي از حسن  -5فرق سر – ش��ليك با مسلسل –
هدايت
بيكاره
 -2ف��رود آين��ده – ب��دكار – تنبيه  -6جگر سفيد – ديرنشين – به قول
اداري
ابوعلي س��ينا زينت و آرايش دانش...
 -3عل��م آموخت��ن – برت��ري – است
سوره44
 -7حجم فرعوني – مش��هد سابق –
 -4سرزمين – محبت – به سوي
دستبند زنانه
 -5ضمير اول شخص مفرد – آئينها  -8س��اقه زيرزميني – كوه افسانهاي
– كاالي وازده
– معبد ترسا
 -6از قديميترين شهرهاي خوزستان  -9مقابل فروش – سريالي ()1389
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ماش��ين زراعت – نش��انه
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داروها:

پزشک می تواند در مواقعی که بیمار در شرایط مهم
دچار ش��دن به بیماری های قلبی عروقی ،دیابت و
فش��ارخون باالست از بعضی داروها استفاده کند که
می تواند  2/6کیلو تا  4/8کیلو وزن را کم کند و در
صورت لزوم دارو را ادامه دهد.
البته این داروها باید همراه یک رژیم جدی باش��ند
و البته کنتراندیکاسیون هم دارند (یعنی برای همه
نمی شود استفاده کرد).

ORLISTAT

اند.


تغذیه:

مشورت ب��ا ی��ک متخصص
تغذی��ه کمک بزرگی
اس��ت برای تعویض
نوع غذاها و میزان آن


چاقی
چیست؟2


درمان های داروئی چاقی

متخصصین می گویند که بهترین
ن��وع درم��ان عوض ک��ردن عادات
زندگی اس��ت که باعث بهترشدن
سالمتی در حال حاضر و در آینده
اس��ت و این بس��تگی ب��ه تصمیم
گیری ش��خصی برای ادامه دادن و
همکاری یک گروه مانند پزش��ک،
متخصص تغذیه ،متخصص ورزش
ی��ا  KINESIOLOGUEو ی��ک
پسیکولوگ دارد .متاسفانه به ندرت
کلینیکی پی��دا می ش��ود که این
سرویس ها را یک جا بدهد.

فعالیت های ورزشی:

کمک بزرگی اس��ت ب��رای مصرف
بیش��تر ان��رژی .کم ک��ردن وزن و
س�لامتی بدن بهتر اس��ت با یک
متخص��ص ورزش مش��ورت کرده
ویک برنامه منظم ورزشی طبق میل
شما تهیه و اجرا شود.

روان درمانی:

طب��ق مطالعات کلینی��ک مایو در
آمریکا اگر ش��خصی بی��ن  5تا 10
درص��د از وزنش ک��م کند بهبودی
قابل مالحظه ای در وضع سالمتی
اش دیده می شود.
رژیم های الغر کننده در دراز مدت
کامال بی اثرند و  31مطالعه در اروپا
و آمریکا نشان داده که در  6ماه اول
رژیم شخص الغر شده ولی بعد از
 2تا  5س��ال دو سوم اشخاص وزن
اولیه را پیدا کرده و حتی سنگین تر
هم ش��ده ان��د و در مدت رژیم هم
باعث اس��ترس فیزیک��ی و روانی
گاهی شدید شده اند.
یک مطالعه در فرانس��ه نشان داده
که  15رژیم مشهور باعث کمبود و
یا ازدیاد بعضی از مواد مغذی شده

مشورت با یک روان شناس یا روانکاو
می تواند کمک کند به پیدا کردن
علت پرخوری و عوض کردن بعضی
از عادات زندگی

Mihan
TV

شما هموطنان عزیز می توانید
تلویزیون میهن را به مدیریت دوست
نازنین ما سعیدبهبهانی ،در GLWIZ
و یا سایت

www.mihantv.com
ببینید و لذت ببرید .برای این
یار سخت کوش و مردم دوست و
مهربامنان آرزوی سالمتی
و موفقیت داریم.

THREE SEEDS
معجون3دانه

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

به بازار آمد

برای سفارش جزئی و کلی با
شماره ها ،ایمیل و تارمنای
زیرمتاسبگیرید:

دکترپرویزقدیریان

د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
و درمان بیماری هاست!

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

تورونتو
ونکورر
لس آجنلس

Tel.: 905-709-2788
Tel.: 604-825-3603
Tel.: 310-709-8334
Fax: 514-323-2147
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
www.allnaturalremedies.net
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باعث می شود که حدود سی درصد چربی
های مواد غذائی جذب نشود.
دارای عوارض ناخواسته و کنتراندیکاسیون
ا لبت��ه
هم هس��ت .در اروپا و آمریکا بدون نسخه هم می شود
تهیه کرد .این دارو باید همراه رژیم کم چربی باشد.

MARIDIA

کلینیک مدیکال آلفامدیک

درمان کلیه
مشکال ت
ارتوپـدیپا

ساختکفیهایطبی

انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچبند،زانوبند،کرستهایطبی

داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا
1253 Rue Guy >> Metro: Guy

Tel.: (514) 933-8383

لبنیاتدر این مسئله مفید است یا نه.


داروئی که باعث می ش��ود شخص احساس گرسنگی
نکن��د از اکتبر  2010در کانادا جمع ش��ده ،زیرا باعث
باالرفتن امکان مبتال ش��دن به سکته قلبی و مغزی در مطالعات اولیه نش��ان می دهد که این فلفل بسیار تند
بعضی اشخاص می شود.
دارای آث��ار مفی��د زیادی اس��ت و دارای آث��ار مفید در

سوخت و سوز چربی های بدن و مصرف انرژی در حالت
جراحی:
استراحت و کنترل اشتها دارد.
عمل جراحی موسوم به  BARIATRIQUEباعث می 
شود مقداری از معده برداشته شود و در نتیجه  40درصد محصوالت الغر کننده
کمتر مواد غذائی هضم می شود و برای افرادی که بر اثر تمام محصوالت الغر کنن��ده داروئی و مکمل طبیعی
چاقی در خطر مرگ هس��تند و یا بیماری های شدید که بدون نس��خه می ش��ود خرید برای سالمتی مضر و
مربوط به چاقی هستند به کار می رود.
خطرناک هستند و بصورت چای های گیاهی ،نوشیدنی
ها ،مکمل ها تمبرهائی که روی پوس��ت می چسبند و
بصورت محصوالت غذائی عرضه می شوند.
طب مکمل
طبق یک مطالعه و آزمایش��ات دقیق که توسط انجمن
طب مکمل می تواند به کنت��رل و کم کردن وزن بدن بهداشت عمومی استان کبک انجام شده برای سالمتی
کمک کند بش��رطی که همراه با تغییر عادات غذائی و مضر هستند و برای الغری در دراز مدت کامال بی اثرند
و شخص به تدریج وزن از دست رفته را جبران می کند.
ورزش باشد.
این داروها و مکمل ها می توانند برای س�لامتی بدنی

چای سبز:
آثار بدی مانند آرتیمی قلبی ،عدم تعادل الکترولیت ها،
طبق یک مطالعه بزرگ در سال  2010خوردن کپسول پوکی استخوان و سنگ کیس��ه صفرا و غیره و بر روی
چای سبز بعنوان مکمل اثر مثبت برای کم کردن وزن روان شخص نیز اثر بد مثل احساس عدم موفقیت و بی
و کنترل وزن بدن دارد CATECHINES .ها و کافئین اردادگی داشته باشند.
که در چای س��بز وجود دارد باعث زیاد ش��دن مصرف بهتری�ن راه برای کم کردن وزن داشتن رژیم غذائی
انرژی و تقویت تخریب چربی ها در بدن می شود.
هم�راه با ورزش متعادل (پیاده روی) اس�ت که باعث
مصرف این کپسول ها برای کنترل وزن بدن کم برای سالمتی روح و جسم است وعوارض بد مانند ریزش موها
عدم بازگشت وزن از دست رفته مفید است.
و چروکیدگی پوست و غیره را نخواهد داشت و البته در

طی این رژیم باید و حتما عادات غذائی گذشته را ترک
کلسیم:
کرد و به عادات غذائی جدید روی آورد که این مهمترین
در س��ال های اخیر مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می وسیله برای درمان چاقی است .ورزش را می توان تقسیم
دهد که کلس��یمی که در لبنیات وجود دارد مخصوصا بندی کرد مثال به جای  30دقیقه راه رفتن در روز سه
آنچه که ش��یر کوچک  PETIT-LAITن��ام دارد می بار هر دفعه  10دقیقه راه رفت.
تواند کمک به کنترل چاقی و زیادی وزن بکند والکن ضمنا فراموش نشود که این چربی ها یک دفعه نیامده
اند که یک دفعه هم بروند .بهترین طریق از دست دادن
مطالعات کلینیکی تاکنون آن را ثابت نکرده.
وزن باید یک کیلو در هفته باش��د .از رژیم های معجزه
در مطالعات سال  2003روی  9مطالعه فقط  2نتیجه آسا دوری کنید.
___________________________
مثبت داش��ته و مطالعات اپیدمیولوژیک و کلینیک که

در سال های بعد انجام شده دارای نتایج مثبت و منفی
بوده و محققین هنوز با هم کنار نیامده اند که آیا کلسیم
کاین :CAYENNE

>> صفاسیتی :نبوی...
گفت اسپانیا بیشتر تحت نفوذ آتقی
است ،گفتم اسپانیا را از او بگیر،
نماینده های سیستان و بلوچستان
را بده به آنها .گفت :آنها را قرار است
جبهه متحد بگیرد .گفتم بالمناصفه
تقسیم کنند .وحید هم نگران است
که این دولتی ها کار را از دست
ماندربیاورند .گفتم نگران نباشد.
ملت خودش پشتیبان ماست.

شب برنامه شب شعرداشتیم .همه
آمدند و خیلی با صفا،دستبوسی
کردند.دو سه نفری چفیهداشتند
که مالیدم و دادم ببرند .چندتایی
قند می خواستند ،سه چهار
قندان دادیم .آقای قزوه آمده بود،
شعری هم درباره تنگه هرمز و
وال استریت داشت که انصافا جلوی
همه دشمنان را گرفته بود و اثرات
تحریم را از بین برده بود .آقای
میرشکاک هم قصیده غرائی سروده
بود که مرا یاد انوری انداخت .وقتی

>> ادامه از صفحه15 :

حالش خوب است ،عجیب طنینی
دارد اشعارش .او هم آمد و صفایی
کرد .جعفریان و زروئی نبودند،
گفتند که جعفریان زکام دارد و
زروئی زخم معده گرفته است و
دکتر به او سفارش کرده که زیاد
این طرف و آن طرف نرود.
آقای فیض یک شعری داشت که
قبلش داده بودند ببینم ،به او گفتیم
اگر نخواند بهتر است .نمی دانم چرا
همه اینها قزوه را موضوع شعر می
کنند .به این آقای قزوه باید بگوئیم
در مورد وال استریت بیشتر شعر
بگوید .گفت چشم .شب خوبی
بود .اصوال من وقتی که شب شعر
است ،تبسم زیاد می کنم و عکس
های خوبی می گیرند .وقتی به
عکس های خودم نگاه کردم فکر
کردم واقعا خداوند لطف بزرگی به
من کرده ،همواره قدردان مرحمت
ایزدی باید باشم.


شب اخبار را نگاه کردم ،این
احمدی نژاد گفته است " آزادی در
آمریکا دروغ است!" بعضی اوقات
آدم را امیدوار می کند .باید یک
فکری به حالش بکنم .حیف که
خاتمی و هاشمی وقتیدستوری
به آنها می دهی ان قلت می آورند،
وگرنه همین امشب این پسرک
بیدین را برمی داشتم و یکی از
آنها را می گذاشتم .هنوز تا یک
ماه دیگر وقت مانده ،باید زودتر
تصمیمی گرفت .اواخر شب آقای
جنتی زنگ زد و گفت که این هفته
برای نماز جمعه نمی رود .سووال
می کرد چه کنیم؟ گفتم خودم می
روم .اگر خودم بروم جمعیت می
آید و مملکت یک تکانی می خورد.
باالخره مردم فرق خزف و خرمهره
را می فهمند.
علی ،دهم بهمن 1390
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شگفتیهایزمین...

سرما نخوردهاید،
سینوزیت دارید!

با اولین سرفه و عطسه
فک��ر می کنی��د حتما
سرما خورده اید .اما چند
روز که م��ی گذرد ،می
بینید خبری از بهبودی
نیست و هنوز بینی تان
گرفته و هنوز سرفه می
کنی��د و هنوز س��ردرد
دارید .خودتان را با عجله
به پزشک می رسانید.
پزشک پس از شنیدن
شرح حال شما و معاینه
صورت ،بینی و پیشانی
تان و احتماالدرخواست
ی��ک رادیوگراف��ی از
س��ینوس ها ،به ش��ما
بگوی��د که س��ینوزیت
دارید.
معن��ی س��اده اش این
است که سینوس های
ش��ما عفونی یا ملتهب
ش��ده اند .اما این فقط
اندکی از درد و گرفتاری
را ک��ه در این ش��رایط
تحمل می کنید ،نشان میدهد.
سینوسها شامل حفراتی خالی
در سر هستند که در اثر تجمع
مخاط های بدن و عفونی شدن
آنها مشکالتی را ایجاد می کنند.
س��ینوزیت ،به خصوص سینوزیت
مزمن از ش��ایع ترین بیماری های
دستگاه تنفسی در کل دنیا است.
سینوزیت مثل سرماخوردگی است،
با این تفاوت که سرماخوردگی بعد
از ی��ک هفت��ه خوب می ش��ود اما
س��ینوزیت خیر .سرماخوردگی که
بعد از پنج تا شش روز به جای بهتر
شدن ،بدتر شود ممکن است عفونت
سینوس را ایجاد کند.
به ای��ن عفون��ت س��ینوزیت حاد
م��ی گویی��م ،یعنی بیم��ار از قبل
هیچ مشکلی نداش��ته و با یک بار
سرماخوردگیشدیددچارسینوزیت
شده است .به طور کلی شمار کمی
از س��رماخوردگی ها به سینوزیت
منجر می شوند.

در چه م�واردی بای�د به وجود
س�ینوزیت مشکوک ش�د و به
پزشک مراجعه کرد؟
اگر عالئم سرماخوردگی بیش از 10
تا  14روز طول بکش��د یا به تدریج
بدتر شود ،با س��ردرد شدید همراه
باشد ،ورم صورت یا تغییرات چشمی
ظاهر شود ،درد صورت بیش از دو تا
چهار روز باقی بماند ،تب باالی 38
درجه بیشتر از س��ه روز ادامه یابد،
ترشحات بینی پس از گذشت پنج
تا هفت روز از شروع سرماخوردگی،
زرد یا سبزرنگ باشد و بیش از  7تا
 10روز ادامه یابد 10 ،تا  14روز بعد
از برطرف شدن سایر عالئم ،سرفه
همچن��ان باقی بماند ب��ه ویژه اگر
خلط دار باش��د ،گوش درد (به ویژه
یک طرفه) بیش از ی��ک روز باقی
بماند،در این صورت بیمار باید حتما

www.paivand.ca

دکتربهمنفصیحپور

سینوزیت حاد متناوب چطور است؟

این هم یکی از انواع دیگر سینوزیت
ها است؛ به این ترتیب که فرد دچار
سینوزیت حاد می ش��ود و پس از
مصرف دارو نیز بهبود می یابد ،ولی
بعد از س��ه تا چهار ماه ،دوباره دچار
عفونت سینوس می شود که درمان
این نوع س��ینوزیت از انواع دیگر آن
مشکل تر است.


سردردها سینوزیتی است یا
میگرنی؟

اکثر سینوزیت ها سردرد ایجاد نمی
کنند و سردردهای سینوسی ،همان
هایی که مردم اغلب ب��ه این نام از
آنها ی��اد می کنند ،اغلب میگرن یا
سردردهای غیرسینوسی است و با
آنتی بیوتیک هم بهبود نمی یابد.
به خصوص س��ینوزیت مزمن اصال
س��ردرد ندارد .در س��ینوزیت حاد

دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

نیز اغلب ،گونه ه��ای فرد دردناک
می ش��ود تا سر او .این سردردها به
راحتی با مسکن و با استراحت خوب
می شوند و اصال عفونی نیستند.


سینوزیت به لوزه سوم هم ربط
دارد؟

هم��ان طور که س��ینوزیت
س��بب گرفتگی و ترشحات
بینی می شود ،لوزه سوم هم
عالئم مش��ابهی را نشان می
دهد .در بسیاری از کودکان
ای��ن دو مورد را به س��ختی
می ت��وان از هم تمی��ز داد،
اما معاینه دقیق پزشک می
تواند علت اصلی را مشخص
کند.
لوزه س��وم با متوقف کردن
خروج ترش��حات از پش��ت
بینی ،فرد را دچار سینوزیت
می کند .در س��ینوزیت نیز
خروج ترش��حات چرکی از
پشت بینی موجب تحریک
لوزه سوم و ورم آن می شود.


چند درصد از سینوزیت
های مزمن به جراحی نیاز
دارند؟

به پزشک مراجعه کند.
این را هم درباره عالئم س��ینوزیت
باید اضافه کرد که اکثر س��ینوزیت
ها عارضه بینی دارن��د ،گرفتگی و
آبریزش بینی ،گاهی اوقات فشارهای
داخل سینوس و حفره های صورت،
سردرد ،از دست دادن حس چشایی
و در بیش��تر مواقع در اطفال ،بوی
ب��د دهان ممک��ن اس��ت از عالئم
سینوزیتباشد.
در برخی موارد ،کاهش حس بویایی
و احس��اس مزه بد در گلو ،همراه با
ترشحات چرکی پشت گلو هم وجود
دارد و حتی ممکن اس��ت فروبردن
ترش��حات در کودکان ب��ه تهوع و
استفراغ منجر شود.
ام��ا اگر این عالئم بیش از  12هفته
طول بکش��ند ،یعنی بیمار به رغم
داروهایی که اس��تفاده کرده بهبود
نیابد ،در این صورت س��ینوزیت او
مزمن شده است.
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درمان ای��ن بیماری معموال
طبی اس��ت .یعن��ی ترجیح
بر این اس��ت ،کس��انی که
سینوزیت دارند جراحی نشوند ،مگر
آنکه معالجات داروی��ی آنها جواب
ندهد .به طور متوسط کمتر از یک
درصد افرادی که س��ینوزیت دارند
و به پزش��ک مراجعه می کنند به
جراحی نیاز پیدا خواهند کرد .یعنی
درمان دارویی در اولویت است.

برای کودکان سینوزیتی هم
جراحی صورت می گیرد؟

در سال های گذشته برای کودکان
زیر  10سال عمل جراحی انجام می
ش��د ،ولی امروزه به دلیل خطرات،
عوارض و سخت بودن عمل جراحی
روی کودکان ،سعی بر این است که
جراحی انجام نشود.
در افراد زیر  10سال که سینوزیت
دارند ،اغلب مشکل لوزه سوم وجود
دارد که اگر این لوزه جراحی شود،
بهتر از جراحی سینوس است ،ولی
اگر فرد تا س��ن  15س��الگی بهبود
نیاف��ت ،آن وقت اق��دام به جراحی
سینوس می شود.

توصیه های قبل و بعد از جراحی
چیست؟

هم قبل و هم بع��د از جراحی فرد
باید از مواد آلرژی زا از جمله آلودگی
ه��وا دوری کند ،همچنین رطوبت
منزل باید بین  30تا  40باش��د ،به
خصوص در فصل زمستان .آب بدن
نیز باید به میزان کافی باشد ،در غیر
این صورت خلط درون بینی غلیظ
و خشک می شود و راه سینوس ها
را می بندد.
کس��انی که جراحی نمی کنند نیز
از طریق آنت��ی بیوتیک درمان می
ش��وند .شست و شوی بینی با سرم
فیزیولوژی یا آب نمک ،دو تا سه بار
در روز نیز برای این بیماران بس��یار
کمک کننده است.


عضو نظام متخصصین طب سوزنی کبک.O.A.Q
آدرس و شماره تماس (مالقات با وقت قبلی)
___________

456 Blvd St-Joseph Est
Métro Laurier
جنب Montreal، QC H2J 1J7

Tel.: (514) 267-3454

مرکزمشاورهوخدماتمددکاری
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  کارشناسدر امور بحران های خانوادگی

Travailleuse sociale M. Sc
  خدمات الزم برای تازه مهاجران در بدو ورود به کانادا
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  بیمه های خصوصی ودانشجویی و تصادفات کار

Des Travailleurs Sociaux du Québec
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Couverture des assurances privées &étudiants
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گلشیفته :مجید محمدی...

>> ادامه از صفحه6 :

دارد و آنها را به تامل وا می دارد که
در کدام جامعهای زندگی می کنند:
نرمال ی��ا آنرمال .این عکس و فیلم
نه برای شناخت گلشیفته بلکه برای
شناخت جامعه امروز ایران بهترین
کاربرد را دارند.
در یک جامعه ع��ادی این عکس و
فیلم ممکن بود عکس العمل گروهی
بس��یار کوچک را آن هم نه از س��ر
داوری اخالق��ی و دینی بلکه داوری
زیباییشناسانهبرانگیزد.


تصاویر گلشیفته تنها نوک کوه یخی را
نشان می دهند که چشمان بسته در
ایران از آن می گریزند.

این نس��ل روشهای خ��ود را برای
مبارزه خلق کرده است:
موس��یقی زیر زمینی ،گرفتن فیلم
از خ��ود ب��ه هن��گام رقصی��دن بر
کشتی تایتانیک نظام با این کوه یخ
روی س��قف اتومبیل یا کنار دریا یا
ک��ه هر روز بزرگ تر نیز می ش��ود
پادگان ،گشودن صفحه فیس بوک
برخورد کرده ،اما مقامات کش��تی
و پ��ر کردن آن با ان��واع خوراکیها
نمی خواهند وضعیت در حال غرق
و نوش��یدنیهای اش��تها برانگیز و
شدن آن را بپذیرند.
عکسهای ب��ی حج��اب خویش،

ارسال تصاویر زیبای مدلهای لباس
تناقضی منی بینند
به دوس��تان و نمای��ش زیباییهای
دو ده��ه اس��ت ک��ه ایدئول��وژی
زندگ��ی که یکی از آنها پیکر زیبای
اس�لامگرایی در متن جامعه ایران
گلشیفتهاست.
تبخیر شده است.
چشمهای بسته و چشمهای باز
چه کسی س��ه دهه پیش فکر می کسانی که نمی خواهند عکسهای ای��ن بدین معنی نیس��ت که مردم
کرد یکی از محبوب ترین برنامههای برهنه گلش��یفته را ببینند و انتشار مسلمانی را رها کردهاند:
تلویزیونی ماهوارهای (در شبکه من آنها را خوش نمی دارند (درس��تی اکثریت مردم ایران مسلمانند و در
و تو) یک برنامه آش��پزی باش��د و و نادرستی انتش��ار آنها را در پرانتز عین عزاداری برای امام حسین ،آبجو
تلویزیون دولتی نیز همان را نسخه بگذاریم) نمی خواهند جامعه در یا شرابش��ان را نیز می نوشند یا در
عی��ن روزه گرفتن در ماه رمضان یا
ب��رداری کند؟ این نس��ل با همین حال تحول ایران را ببینند.
زندگی باور 
ی و با رقص و موسیقی آنها نمی خواهند ببینند کهدختران نماز خواندن در شب قدر در سواحل
و نوش��یدنیها و لباسهایش کمر و پس��رانی در ای��ران ام��روز بدون آنتالیا با بیکینی بهدریا هم می روند!
حکومت دینی را خواهد شکست.
ازدواج ب��ا ه��م زندگی م��ی کنند ،همین کارها را بس��یاری از مردمان
کرباس��چی ب��ا کاش��تن گل در تعداد همجنس��گرایان ایران (زن و مذهبی در دیگر جاهای دنیا نیز می
خیابانهای تهران و زدن رنگهای مرد) تف��اوت زیادی با تعداد آنها در کنند و تناقضی نمی بینند.
روشن بر سیاهیهای دوران جنگ؛ جوامع دیگر ن��دارد ،مقامات دولتی گناه گلشیفته فقط این است که در
خاتمی با لبخند ،موسوی با گرفتن برای تعطیالت به تایلند و ترکیه و مقابل دوربین این کار را کرده است.
دست همسر خوددر جریان مبارزات اروپا می روند و دور از چش��م بیت حتی مقام��ات حکومت��ی نیز این
انتخاباتی ،فائزه با ش��عار آزاد سازی و ش��ورای نگهب��ان و مراجع تقلید تناقضه��ا را درک می کنند .تنها
دوچرخه س��واری بانوان و نشریات خوش می گذرانند (مثل همه مردم دالرهای نفتی و قوه قاهره سپاهاند
نیمه مستقل با رنگی کردن بسیاری عادی عالم) ،اکثر دختران و پسران که هنوز از درک تحوالت اجتماعی
از صفحات خود تالش کردند به این شهرنش��ین ایرانی دوس��ت پسر و عاجزاند و با اِعمال شریعت ،حکومت
نیاز به زندگی پاسخ دهند.
دختر دارند (در قالب روابط تلفنی تا دینی را سرپا نگاه داشتهاند.
ام��ا همه یک به یک به تیر خش��م انواعدیگر روابط صمیمی) و ازدنیای اگ��ر در دوران خاتم��ی م��ردم می
دستگاه رهبری گرفتار آمدند.
تحت کنترل بسیج و روحانیت که خواستند با این ایدئولوژی مماشات
حرک��ت گلش��یفته دنباله منطقی بگذری��م ،ایرانی��ان نی��ز مثل همه کنن��د تا ته ماندهه��ای آن خود به
حرکت و جنبشی است که از اوایل مردمان دیگر نقاط عالم زندگی می خود و به تدریج دست از سر مردم بر
دهه هفتاد در ایران آغاز گردید.
دارد ،در دوره احمدی نژاد تصمیم به
کنند.

جامعه ای��ران از موضوعات فوق به طالق گرفتهاند.
کافی است چند ماه بودجههایدهها
عنوان امسشو نبر گذر کرده است.
جامعه عادی  -جامعه غیر عادی
در یک جامعه عادی که پس��ران و خانوادهها ،حتی سنتی ترین آنها با میلی��ارد دالری دولتی و حکومتی
دختران با هم به مدرس��ه می روند این موضوعات راحت ت��ر و بازتر از برای حوزهه��ای علمیه و نهادهای
و آدمها می توانند جنس مخالف را گذش��ته برخورد می کنند و تالش دینی قطع ش��ود و سپاهیان فقط
از کودک��ی در همه وجوه جامعه از می کنن��د راهی ب��رای مصالحه و حق��وق دولتی خوی��ش را دریافت
کنند:
جمله در کنار دریا و رودخانه و پارک همزیستی پیدا کنند.
نزدیک خانه خود مش��اهده کنند ،اما حکوم��ت و برخورداران از قدرت آن گاه خواهیمدید چه قدر رگهای
دیگ��ر تصاویر گلش��یفته رگهای و ث��روت آن بعد از ارتکاب هر عمل گردن برای پیکر نیمه عریان یک زن
گردن کس��ی را ش��ل و سفت نمی غیرقانون��ی و غیراخالقی ممکن در سفت خواهد شد .
________________
کند .گلشیفته با عکس و فیلم خود س��ه دهه گذش��ته ،تنها تظاهر به
*مجید محمدی ،جامعه شناس
به "جامعه غیر عادی" ایران نش��ان اخالق جنسی را راه نجات خود می
ایرانی ساکن آمریکا است
می دهد که کجای کارشان اشکال دانند.

30

 سال  18شماره  12  1042بهمن 1390

www.paivand.ca

چ
ط
و
ر
ت
و
جهتان
ر
ا
ب
ر
م
س
ا
م
ئ
ه
ل
م
س
زندگی اسپشی وپر
م
ت
ا
م
ر
ک
ل
ز
های
ک
ن
ع
ی
د
ا
!
ل
ی

PAIVAND: Vol. 18  No.1042  fev. 01, 2012

30

 

متمرکز کردن توجهتان بر مسائلی
که در زندگی برایتان اهمیت دارد،
یکی از ضررویترین کارهاست اگر
بخواهید:
 به اهدافتان پایبند باشید
 به آنچه که دوست دارید برسید
 ب��ه آنچه که در زندگ��ی دارید
قدردان باشید
 به وضوح ببینید چطور میتوانید
از زمان تان بهترین استفاده را ببرید
این هم مثل هر چیزدیگری گفتنش
آسانتر از عمل کردنش است.
پرت ش��دن حواس ،درگیر شدن و
استرس گرفتن ،خیلی راحت اتفاق
میافتد.
اما با ایجاد کمی محدودیت میتوانید
تمرکزتان را روی کارهایی کهدوست
دارید بیشتر کنید .میخواهیم چند
عادت مفید به شما پیشنهاد دهیم
که در این راه کمکتان میکند.
 4اولوی��ت کاری زندگیت��ان را
بنویسید .آن را جایی بچسبانید که
هر روز ببینید.
ب��رای اینکه توجه تان همیش��ه به
جایی باشد که دوست دارید ،باید هر
روز به خودتان یادآور شوید که چه
چیزهایی برایتان مهم است.
امس��ال چه چیزهایی برایتان مهم
است؟
پروژه کاری مهم تان در شرکت؟
خانوادهتان؟
ارتقاء زندگی اجتماعی تان؟
فوتبال ،ورزش ،بدهیها یا ...
ب��ه آن فکر کنید و فقط چهار مورد
از مهمتری��ن چیزه��ای زندگیتان
را یادداش��ت کنید .آنه��ا را به دیوار
اتاقکارتان یا آینهدستشویی بزنید تا
همیشه چشمتان به آن باشد.
 در محل��ی کار کنی��د ک��ه
حواستان به چیزی پرت نشود
اگ��ر میخواهی��د کار کنی��د نباید
در محلی بنش��ینید ک��ه چیزهای
مختلفی میتواند حواس ش��ما را از


• در اتاق کارتان را ببندید.
• ایمیل ،فیسبوک و مسنجرتان را
ببندید ،تلفنهمراهتان را خاموش
کنید یادر حالت سایلنت بگذارید.
• اگر محلکارتان خیلی شلوغ است،
از هدفون استفاده کرده و موسیقی
دلخواهتان را حین کار گوش دهید
یا فقط از هدفونهای صدا قطعکن
استفادهکنید.
نمیتوانید جلو خودتان را برای بلند
شدن از پشت کار بگیرید؟
میتوانی��د از تایمر اس��تفاده کنید.
ساعتتان را برای  45دقیقه تنظیم
کنید .آن را کنار دس��تتان بگذارید
و مش��غول کار شوید .طی آن مدت
به هیچ چیز دیگری جز کارتان فکر
نکنید تا ساعت زنگ بزند.
ای��ن راهکار بس��یار مفید اس��ت و
باعث میش��ود همیش��ه موقع کار
تمرکزتان کامل باشد .به مرور زمان
میتوانید مدتزمانی که س��اعت را
تنظیم میکنید ،بیشتر کنید .اگردر
ابتدای کار  45دقیقه به نظرتان زیاد
میرسد ،میتوانید آن را کمتر کنید.
 دریافت تان را محدود کنید

تعداد بالگها ،مج�لات ،کتابها،
و وبس��ایتهایی ک��ه در آن عضو
هستید را محدود کنید .فقط آنهایی
را نگ��ه دارید که واقعاً چیزی از آنها
عایدتان میشود.
 زمان آنالین بودنتان را کمتر
کنید

هم��ه م��ا در اینترنت س��ایتهای
موردعالق�� ه خودم��ان را داریم که
دوست داریم مدام در آنها بچرخیم.
چند توصی��ه در زی��ر آوردهایم که
میتواند کمکتان کند دیگر آنالین

سحام نیوز :سردار مؤیدی ،رئیس
پلیس مب��ارزه با م��واد مخدر ،از
کش��ف  ۳۳۰تن م��اده مخدر در
کش��ور در  ۹ماهه نخست امسال
خبر داده اس��ت؛ ب��ه عبارتی ،در
هر دقیق��ه ،نزدیک یک کیلوگرم
و ب��ه طور دقیقتر ،در هر ش��بانه
روز  ۱۱۹۵کیلوگ��رم مواد مخدر
در کشور کشف و ضبط میشود.
بیش��تر کش��فیات م��واد مخدر
امس��ال را مخدره��ای س��نتی
تشکیل میدهد .همچنین تولید
مخدرهای صنعتی نیز نسبت به
گذش��ته ،بس��یار افزایش یافته و
آشپزخانههای تولید این ماده در
کشور فعال هستند.

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

 یک روز را بدون اینترنت و
دیگر رسانهها بگذرانید

ایجاد چنین وقفهای کمک میکند
که بتوانید بیش��تر روی چیزهایی
که برایتان مهم است تمرکز کنید،
بیشتر استراحت کنید و خودتان را
برای کار کردن بیشتر و تمرکز بهتر
روی کارها شارژ کنید.

 بگذارید منابع مفید
حتتتاثیرتان قرار دهند

چیزهایی ک��ه اطرافتان را با آنها پر
میکنید ،تاثیر بس��زایی روی شما
خواهند داش��ت .افراد و رسانههای
منفیگرا انرژی شما را پایین آورده
و خیلی راحت حواستان را به نقاط
منفی زندگی معطوف میکنند.
افراد ،موسیقی ،کتابها و فیلمهای
مثبت یا ه��ر چیز دیگری کمکتان
میکنند بیش��تر روی ام��وری که
برایتان مهم است تمرکز کنید.
باعث میش��وند اف��ق دیدت��ان را
گستردهتر کنید و جنبههای تازهای
از زندگ��ی را کش��ف کنید که قب ً
ال
توجه زیادی به آنها نداشتید.


حیرتوشگفتیدراقتصادموادمخدرایران
به گزارش تابناک ،جدای از اثرات
اجتماعی و امنیتی این حجم انبوه
از مواد مخ��در ،تأثیرات اقتصادی
ای��ن تجارت عظی��م ،کمتر مورد
توجه قرار گرفته است .این مسأله
از این لحاظ دارای اهمیت اس��ت
که کش��ورمان به سبب مجاورت
با افغانستان و پاکس��تان ـ که از
بزرگترین تولید کنن��دگان مواد
مخدر جهان هس��تند ـ در میان
کشورهای جهان ،سهم باالیی از
هزینههای مواد مخدر را میپردازد.
بر پایه یک گزارش سازمان مللدر
سال  ،۲۰۰۳درآمد ساالنه تجارت
مواد مخ��در  ۳۲۱میلی��ارد دالر
برآورد شده که در قیاس با تولید

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

"ب��ه من بگو به چه چیزهایی توجه
میکنی تا به تو بگویم که هستی".
خوزه اورتگا وای گاست
()Jose Ortega Y Gasset

کارتان پرت کند .چند دقیقه وقت
بگذارید و یک برنامه بریزید.
از خودتان بپرسید :سه چیز مهم که
همیشه حواس ش��ما را از کار پرت
میکندچیست؟
ببینید چطور میتوانید باعث شوید
این چیزها دیگر نتوانند حواستان را
پرت کنند .چند توصیهدر این زمینه
برایتانداریم:

بودنتان حواس شما را از تمرکز روی
کارتان پرت نکند.
• آن سایتها را از لیست سایتهای
م��ورد عالق��ه در مرورگرتان حذف
کنی��د .دسترس��ی راح��ت باعث
میشود سریع به سراغ آنها بروید و
نتوانید از آن فرار کنید .بنابراین باید
دسترسی خودتان را کمی سختتر
کنید .اگر مجبور باشید آدرس سایت
موردنظرت��ان را هر ب��ار در مرورگر
اینترنت تایپ کنید ،احتمال اینکه
به سراغ آن بروید کمتر خواهد شد.
• به مدت کوتاه به آن سر بزنید.
بعد از اینک��ه در محلی بدون هیچ
ح��واس پرتی کمی ب��ه کارهایتان
رس��یدگی کردی��د ،میتوانید چند
دقیق��های اس��تراحت ک��رده و به
خودتان  5تا  10دقیقه جایزه بدهید
که سری به س��ایت موردعالقهتان
بزنید .اگر میبینید که نمیتوانید
این محدودیت زمانی را رعایت کنید،
باز برای خود تایمر بگذارید تا زمان را
به شما یادآوری کند.

همه روزه در
اخوان وست آیلند

ناخالص داخلی کل کش��ورهای
جهان که در آن س��ال تقریبا ۳۶
تریلیون دالر بوده ،نش��ان دهنده
این است که تجارت مواد مخدر،
تقریبا یکدرصد اقتصاد جهانی را
تشکیلمیدهد.
در حالی ک��ه بهای یک کیلوگرم
تریاک در افغانستان ،به صد دالر
کاهش یافته ،قیمت خردهفروشی
آن در مناطق ش��رقی کشورمان،
هر گ��رم نزدیک ی��ک دالر و هر
چه ب��ه س��وی غ��رب میرویم،
ب��ه مراتب گرانتر اس��ت .به این
ترتیب ،کشاورزان افغان ،کمترین
سود را از کش��ت خشخاش برده
و س��ود اصلی ،نصیب قاچاقچیان

تدریس خصوصی پیانو
برای همه سنین

بینالمللی میشود .تبادل درآمد
ناشی از مواد مخدر در افغانستان
و پاکستان از طریق سیستم حواله
است که برخی شهرهای پاکستان
چون کراچی و کویت��ه و به ویژه
دوبی ،در آن نقش پر رنگی دارند.
متأسفانه ،تحقیق روزآمدی درباره
تأثیر اقتصادی تجارت مواد مخدر
بر ایران نیس��ت .تحقیقی که در
س��ال  ۱۳۸۳انجام ش��ده ،نشان
میدهد که مواد مخدر در س��ال
 ۸۳بالغ بر  ۹۹۴۷۲میلیارد ریال
شامل هزینههای خرید و مصرف
مواد ،کاهش بهرهوری و مشارکت
اجتماع��ی مصرف کنن��دگان و
قاچاقچیان ،هزینههای دولت در
زمین��ه کاهش تقاض��ا و مقابله با
عرض��ه و هزینههای اجتماعی به
اقتصاد ایران ضربه زد.

استاد شیدا قرچه داغی

Tel :514-484-8748
به عبارت��ی ،هزینههای اقتصادی
مواد مخدر ،یک و نیم برابر درآمد
مالیاتی کش��ور در آن س��ال بوده
است.
بن��ا ب��ر نتیجهگیریه��ای انجام
ش��ده از مجموع هزینههای مواد
مخدر کشور ۴۷٫۳ ،درصد هزینه
مس��تقیم ۳۵٫۵ ،درص��د هزینه
غیرمستقیم و  ۱۷٫۲درصد هزینه
جنبی و غیرملموس است.
چنانچ��ه نرخ رش��د ح��وزه مواد
مخ��در ت��ا س��ال  ۱۳۹۳همانند
پن��ج س��ال گذش��ته ،از تحقیق
فوق ادامه یابد ،در آن س��ال سهم
هزینه مستقیم  ،۵۲هزینه جنبی
 ۲۵و غیرمس��تقیم  ۲۳درص��د
خواهد بود .همچنین سهم هزینه
مصرفکنندگان  ۴۹درصد و سهم
دولت و جامعه ب��ه ترتیب به ۳۱

sheida.g@hotmail.com

و۲۰درصد بالغ میش��ود .با توجه
به این رش��د ،مجموع هزینههای
کشور با فرض تورم صفر ،در سال
 ۹۳بالغ بر  ۱۷۳۸۵۰میلیارد ریال
خواه��د بود ،که اگ��ر برای حذف
اثرات تورم با نرخ دالر در سال ۸۳
مقایسه ش��ود ،معادل حدود ۱۸
میلیارد دالر میشود.
دلیل نگرانی بیش��تر ،این اس��ت
ک��ه در پ��ی افت ش��دید قیمت
مخدرهای صنعتی ،دسترسی به
آن در ای��ران با س��رعت در حال
گس��ترش بوده و از س��وی دیگر،
جایگزین��ی مخدره��ای صنعتی
در اروپ��ا ،باعث خواهد ش��د که
قاچاقچیان بینالمللی ،توجه خود
را معطوف به کشورهای همسایه
افغانستانکنند.
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زنان...
پریسا آزادیان

اخیرا اعالم شد که واحد درسی
جدی�دی حتت عنوان "ش�کوه
همس�رداری" در دانش�گاهها
تدریس خواهد شد.

ای��ن درس قرار اس��ت در وهله
اول بعن��وان یک واحد اختیاری
جایگزین درس تنظیم خانواده
در دانشگاهها شود.
ط��رح موجود بخش��ی از برنامه
بازنگری در  ۵۵۵درس منتخب
از میان  ۳۸رش��ته علوم انسانی
است .سعید قدیمی دبیر شورای
عالی برنامهری��زی آموزش عالی
وزارت علوم خبر داده اس��ت که
درس تنظیم خانواده در دس��ت
بازنگری اس��ت و طرح تدریس
ش��کوه همس��رداری بعن��وان
آلترناتی��و آن مورد برس�� 
ی قرار
گرفته است.
بنا به گفته زهرا سجادی ،معاون
مرکز امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری ،بحث پیرامون چنین
تغییری از مدتها پیش آغاز شده
ی افروز،
ب��ود و دول��ت از غالمعل 
رییس س��ازمان نظام مشاوره و
روانشناسی ،خواسته بود تا کتابی
را به همین منظور تٔالیف کند.
این کتاب با عنوان "روانشناسی
ازدواج و ش��کوه همس��رداری"
در س��ال  ۸۸آماده ش��د و اجازه
تدریس آن توسط شورای عالی
ی رژیم صادر شد.
انقالب فرهنگ 
چندی��ن عام��ل ظاه��را مان��ع
بکارگی��ری زودتر ای��ن کتاب و
واحد درس�� 
ی بودهان��د .با وجود
توافق دس��تگاه حاکمه بر س��ر
اس�لامی کردن هر چه بیش��تر
علوم انسانیدردانشگاهها چنین
بنظر میرس��د که پروژه "شکوه
همسرداری" و پروژه دولت برای
افزایش جمعیتدر تقابل بادرس
تنظیم خانواده قرار گرفته است.
در عی��ن ح��ال به گفت��ه زهرا
س��جادی در می��ان "نخبگان و
دانشگاهیان" مقاومتی وجود دارد
که به زعم او نیازمند بحث اقناعی
و ترغیبیدر سطحدانشگاه است.
تش��دید تهاجم دستگاه حاکمه
به دانش��گاه در دوره اخیر بیش
از هم��ه تحت عن��وان پاالیش
رشتههای علوم انسانی از عناصر
"غیر اس�لامی" و بازنویسی این
رش��تهها مطاب��ق "رویکردهای
دین��ی" و "مت��ون دین��ی" از
یکطرف ،و سیاس��ت تش��دید

آمارهایی از گسترش
ناهنجاری های اجتماعی

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

آلترناتیونظاماسالمیبرایعلومانسانی

ـــــــــــــــ
زنان بازهم
بیشتر تفکیک و
ـســرکــوب می شوند.
ــــــــــ

تفکیک جنسیتی از
طرف دیگ��ر ،پیش
برده شده است.
ی از هدفهای
یک�� 
ی رژی��م در
اصل�� 
ای��ن تهاجم رش��ته
مطالعات زنان بوده است.
ط��رح تدری��س "ش��کوه
همس��رداری" در همین راس��تا
دنبال ش��ده اس��ت .اگر عنوان
"شکوه همسرداری" برای درک
ابع��اد نابهنج��اری ای��ن رژیم و
ی نیست،
واپسگرایی ذاتی آن کاف 
ی به گفتهها و آثار غالمعلی
نگاه 
افروز ،نویسنده کتاب منبع این
ی شاید روشنگر باشد.
واحد درس 
از دیگ��ر آث��ار این کارش��ناس
اس�لامی که در صف اول پروژه
اسالمی کردن علوم انسانی قرار
دارد میت��وان به ای��ن کتابها
اشاره کرد:
 "مبان��ی روانش��ناختی ازدواجدر بس��تر فرهنگ و ارزش��های
اسالمی"؛
 "مبانی روان شناختی رابطه یزن و شوهر از منظر پیامبر اعظم
حضرت محمد"؛
 "پرس��ش های امروز جوانان،والیت فقیه ،ازدواج ،کمرویی"؛ و
 "روش��های پرورش احس��اسمذهب��ی "نماز" در ک��ودکان و
نوجوانان".
اف��روز از جمله مبلغان "خانواده
اس�لامی" اس��ت و ازدواج،
همس��رداری ،حجاب و تقویت
باورهایدینی را از عوامل مهمدر

زمان :یکشنبه 5فوریه 2012

 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---به همه شما خوشامد می گوییم.
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648

آیا فکر میکنید کانادا باالترین
س�رعت اینترنت را در کل دنیا
دارد؟
اشتباهمیکنید!
چند آمار زی��ر واقعیتهای جالبی
از س��رعتهای اینترنت کل دنیا را

>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648

«شکوه همسرداری»

جلسه اجنمن زنان

مقایسهسرعت
اینترنتدر
کشورهایجهان
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تقویت رفتارهایدینی میداند.
او در اردیبهشت ماه سال گذشته
در مراسمی که به تبلیغ "حجاب
و عف��اف" اختص��اص داش��ت
گفته بود که "بچه به طور قطع
عروسک باربی را با آن سر و ظاهر
به مادر باحجاب خود که چادر را
موقع قهرکردن از خانه به س��ر
میکند ،ترجیح میدهد".
او در همین مراس��م اعالم کرد
"چطور میتوان انتظار داش��ت
فرزندی به چادر عالقمند شود در
صورتی که میبیند مادر وقتی از
بیرون به منزل میآید چادر را به
کناری پرت میکند و میگوید از
گرما پختم! وقتی چادر این قدر
بد اس��ت چطور میتوان انتظار
داشت که فرزندان بخواهند آن را
به سر کنند".
برای افروز حتی رعایت حجاب
کاف 
ی نیست .او میخواهد که زنان
ایران حتی در محیط خانه و در
حری��م خصوصی ه��م از گفتن
اینکه در گرمای طاقت فرس��ای
تابس��تان در زیر چادر پخته اند
خودداری کنند.
چنین تالشهای 
ی برای محدود
کردن هویت انس��انی زن��ان از
همان فردای به قدرت رس��یدن
جمهوری اسالمی آغاز شد.
حتی کتابهای درس 
ی مدارس

ابتدایی ه��م از همان ابتدا
بر همین اس��اس مورد "باز
نگری" قرار گرفتند.
درس��ت بهمین خاطر بود
ک��ه در س��ال  ۵۸در کتاب
ی اول ابتدایی جمله
فارس�� 
"آذر برای خرید با مادرش به
بازار میرود" اسالمی شد و به این
شکل تغییر کرد:

"آذر در کارهای خانه به مادرش
کمکمیکند"!

در این نظام حتی به بازار رفتن
یکدختر شش ساله خطری بود
که کارشناسان و مقاماتدستگاه
حاکم��ه نمیتوانس��تند نادیده
بگیرند.
کودکانی ک��ه در م��دارس زیر
ض��رب تبلیغ��ات رژی��م بودند،
حجاب اجباری را از همان ابتدا
لمس کردند و از پوشیدن حجاب
ی کردند،
در گرما اب��راز نارضایت 
اکنون دانش��جویانی هستند که
جمهوری اس�لامی قص��د دارد
زیر ضرب تبلیغات خود بگیرد،
تفکیک و سرکوبشان کند.
برنام��ه تدری��س "ش��کوه
همس��رداری" اگر از تحجر این
نظ��ام پرده برم��یدارد ،در عین
حال نش��ان میدهد که با وجود
بیش از  ۳۰سال تالش جمهوری
اسالمی برای خانه نشین کردن
آذرهای  ۶س��اله ،منع ب��ه بازار
رفتن آنها ،و تالش برای تقلیل
هویت آنها ،زنان ایران همچنان
خاری هستنددر چشم این نظام.

بنیادپژوهشهایزنان

بیست و سومین کنفرانس بنیاد پژوهشهای بین الملی زنان ایران در ماه ژوئن
 2012در ش��هر بوس��تون (ایاالت متحده) برگزار خواهد شد .فرصتی بسیار
ارزنده برای آشنائی با فعالین جنبش زنان ایران از سراسر جهان .برای نامنویسی
به سایت زیر مراجعه نمائیدwww.iwsf.org :

نشان میدهد.
جمهوری ک��ره باالترین س��رعت
اینترن��ت را در جه��ان دارد ک��ه
چیزی برابر با  22.43 Mbpsاست
و اینترنت کش��ور لتونی بعد از کره
س��ریعترین س��رعت دانلود برابر با
 19.04 Mbpsو جزای��ر آلند مقام
س��وم اینترنت سریع را در کل دنیا
داشته که سرعت آن 18.82 Mbps
میباشد.
متوس��ط س��رعت دانلود اینترنت
امریکا کمتر از آن چیزی است که

انتظار میرود:
چیزی در حدود  7.7 Mbpsکه در
رده بیست و هشتم جای میگیرد.
سرعت آپلود اینترنتدر امریکا فقط
 1.46 Mbpsاست.
کان��ادا در رتبه  38س��رعت 6.78
دارد.
 ...و جمه��وری اس�لامی ای��ران با
سرعتدانلودی برابر با 0.62 Mbps
در مق��ام صد و ش��صت و نهم و با
سرعت آپلود  0.20 Mbpsدر مقام
صد و شصت و پنجم جای میگیرد!
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زارع صف��ت مدی��ر عامل س��ازمان رفاه،
آمار رو به گسترش زنان خیابانی و معتاد خدم��ات و مش��ارکتهای اجتماع��ی
به مواد مخ��در یکی دیگ��ر از نمودهای شهرداری تهران درباره رسیدگی به کارتن
گس��ترش ناهنجاری ه��ای اجتماعی در خوابها در تهران گفت:
عم��ده
"بخ��ش
جامعه از هم گسیخته
آسیبدیدگان از پدیده
ماست.
حتقیقات درباره زنان
هم اکنون در شرایطی تنفروش حاکی از آن است اعتیاد رنج میبرند و در
بسرمیبریمکهسیاست که میانگین ورود دختران خصوص ارائه خدمات
به این افراد به گونهای
های تعدیل اقتصادی به بازار كارگری جنسی
است که به مراکز ترک
رژیم به موازات محاصره
به شدت كاهش پیدا كرده
اعتیاد معرفی میشوند
فلج کنن��ده اقتصادی
سال
۱۵
و
۱۴
از
كمتر
به
و
و ش��هرداری بخ��ش
منجر به فش��ردن هر
رسیده است!
قابل توجهی از هزینه
چه بیشتر شریان های
ای��ن اف��راد را متقبل
اصل��ی فقیرترین الیه
میشوند".
های زحمتکش ش��ده و امید
"علت
زارع صف��ت فرام��وش ک��رده
دس��ت یافتن به ی��ک زندگی
انس��انی را برای زحمتکش��ان مرگ ومیر اس��ت که با توجه به آمار رو به
گسترش زنان معتاد در سطح
کشور ما و بویژه زنان الیه های
فقی��ر به س��راب تبدیل کرده معتادان
کش��ور ،تعداد مراکز بازپروی
بی دینی برای زن��ان در مناطق محروم
است.
و شهرهای بزرگی نظیر تهران
چنی��ن ش��رایطی گس��ترش
انفجاری بیکاری ،فقر ش��تابان آنهاست!!" بسیار محدود است.
در منطق��ه خوزس��تان فقط
و نابراب��ری ه��ای اقتصادی و
اجتماعی را تشدید کرده است؛ امری که یک مرکز ت��رک اعتیاد وج��ود دارد که
بنوبه خود علت اصلی بروز ناهنجاری های آنهم بدون حمایت ارگانه��ای دولتی راه
اندازی شده است .طبق گفته سرپرست
اجتماعی است.
در بس��تر چنین شرایطی است که تعداد معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی
بیش��تری از زنان به دام فحش��ا و اعتیاد بهزیس��تی استان تهران ،فقط یک کمپ
مخصوص ت��رک اعتیاد زن��ان در تهران
گرفتارمیشوند.
 نگاهی اجمالی به آمارهای منتشره مشغول به کار است.
توس��ط محققان و رسانه های خود رژیم ام��ا تحلیل مجید ابه��ری در مورد علت
در چند ماهه اخیر عمق فاجعه را بخوبی افزایش آمار اعتیاد در میان زنان کشور در
خور توجه است.
نشان میدهد.
آمار و تحقیقات صورت گرفته درباره زنان او با تکرار تبلیغات دستگاه حاکمه تالش
تن فروش حاکی از آن است که میانگین ک��رده تا غرب را عامل افزایش ناهنجاری
ورود دختران به بازار كارگری جنس��ی به های اجتماعی جا بزند.
شدت كاهش پیدا كرده و به كمتر از  ۱۴و او در ای��ن رابط��ه گف��ت" :با گس�ترش
 ۱۵سال رسیده است.
توطئههای ناتوی فرهنگ�ی(!) و هجوم
مخدر
مواد
با
مبارزه
 طبق آمار ستاد
نرم اینبار زنان هدف حمالت غرب قرار
رژیم ،دانش��گاهها و وزارت بهداشت ۵تا ۶گرفتهاند!
درصد معتادان را زنان تشکیل میدهند.
او با نادیده گرفتن بحران های اجتماعی
 جرم بی��ش از  ۱۲درصد از دختران نظیر فقر ،بیکاری و طالق گفت:
زندانی در تهران در رابطه با اعتیاد و مواد "تبلیغات دروغ ماهوارهها و برخی از مراکز
مخدر بوده است.
زیبای��ی در کش��ور در رابطه ب��ا تأثیرات
 مدیر درمان دانش��گاه علوم پزشكی داروهای الغری سالمت جامعه را تهدید
جندی شاپور خبر از افزایش زنان مصرف میکند".
كننده مواد مخدر در اس��تان خوزستان او اما به این بسنده نکرده و از این هم فراتر
از س��ه درصد به پنج درصد جمعیت كل رفت و علت مرگ ومیر معتادان را به بی
معتادین در این استان میدهد.
دینی آنها نسبتداد.
مینو محرز ،رئی��س مرکز تحقیقات ایدز او در این رابطه گفت:
وزارت بهداش��ت ایران در مهر ماه س��ال "یک پژوه��ش علمی که توس��ط گروه
جاری گفته بود که:
آسیبشناسی بنیاد علوم رفتاری بر روی
" هم اکنون حدود ۳۰درصد مبتالیان  ۴ه��زار  ۶۰۰نفر از اف��راد دارای باورهای
جدید به ویروس ایدز ،زنان هستند".
دینی و  ۳ه��زار و  ۲۵۰نفر از افرادی که
طبق آمار مجید ابهری ،اس��تاد اسالمی دارای س��وابق بزه��کاری و ج��رم بودند
دانشگاه و آسیب شناس اجتماعی ،مرگ صورت گرفت ،مش��خص کرد سیس��تم
به دلیل اعتیاد افزایش  ۴درصدی داشته و دفاعی بزهکاران و گناهکاران ضعیفتر از
طی  ۱۰ماه گذشته به طور متوسط ماهانه نیکوکاران است".
 ۱۳زن جان خود را بر اثر اعتیاد از دست او اضاف��ه کرد" :ب��ا انجام ای��ن پژوهش
دادهاند و استان تهران ،اصفهان و فارس در مشخص شد طول عمر و سالمتیدر میان
این زمینه رتبه اول تا سوم را دارند.
افراد نیکوکار به دلیل رعایت موارد اخالقی
 رضا جاگیری ،معاون خدمات اجتماعی بیشتر است".
سازمان رفاه و مشارکت اجتماعی نیز اخیرا

اعالم کرده که  ۲۰درصد کارتن خوابها در
با  ۱۵ژانویه ۲۰۱۲
تهران را زنان تشکیل میدهند.

اسکی در بل نیژ

 4شنبه ها >> زنان

اگر می خواهید از زمس��تان های این سرزمین
لذت ببری��د ،از امکانات کرایه وس��ائل ،کالس
اسکی و باالبر (تله سی یژ) با قیمت های مناسب
بهره مند شوید ،هر 4شنبه در پیست های زیبا
در یک ساعتی مونترال اسکی کنید:
www.belleneige.com
Belle Neige
groups@belleneige.com
Tel.: 877-600-3311
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ازنازی بپرس!...

بازی روزگار

دلنوشته ها


ب��ازی روزگار را نمی فهمم! من تو
را دوس��ت می دارم ...تو دیگری را...
دیگری مرا ...و همه ما تنهاییم!

داستان غم انگیز زندگی این نیست
که انس��انها فنا می شوند؛ این است
که آنان از دوس��ت داش��تن بازمی
مانند.

همیش��ه هر چیزی را که دوس��ت
داریم به دس��ت نم��ی آوریم؛ پس
بیاییم آنچه را که به دست می آوریم
دوست بداریم.

انسان عاشق زیبایی نمی شود ،بلكه
آنچه عاش��قش می شود در نظرش
زیباست!

www.paivand.ca

به همه خوبان
م

تقدی


عش��ق در لحظه پدید م��ی آید و
دوست داشتن در امتداد زمان؛ و این
اساس��ی ترین تفاوت میان عشق و
دوست داشتن است.

راه دوست داشتن هر چیز درک این
واقعیت است که امکان دارد از دست
برود :

انسان چیست؟
شنبه :به دنیا می آید.
یكشنبه :راه می رود.
دوشنبه :عاشق می شود.
سه شنبه :شكست می خورد.
چهارشنبه :ازدواج می كند.


انسان های بزرگ دو دل دارند؛ دلی
که درد می کش��د و پنهان است و
دلی که میخندد و آشکار است.

همه دوس��ت دارند که به بهش��ت
بروند ،ولی کس��ی دوست ندارد که
بمیرد!...

عشق مانند نواختن پیانو است ،ابتدا
باید نواختن را بر اس��اس قواعد یاد
بگیری .سپس قواعد را فراموش کنی
و با قلبت بنوازی.

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه
مخلوقات جایی باشد؛ پس به جای
آنکه جای کس��ی را بگیریم تالش
کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

اگر انسان ها بدانند فرصت باهم بودن
شان چقدر محدود است؛ محبتشان
نسبت به یکدیگر نامحدود می شود.

جمعه :می میرد!

فرصت ه��ای زندگی را دریابیم
و بدانیم که فرصت با هم بودن
چقدر محدود است....

آفتاب تندی ب��ود ،عرق میریختند
و به شدت تش��نه بودند .در یك پیچ
جاده دروازه تم��ام مرمری عظیمی
دیدند كه به میدانی با سنگفرش طال
باز میش��د و در وسط آن چشمهای
بود كه آب زاللی از آن جاری بود.
رهگذر رو به م��رد دروازهبان كرد و
گفت" :روز بخیر ،اینجا كجاست كه
اینقدر قشنگ است؟"
دروازهبان :روز به خیر ،اینجا بهشت
است!
 "چه خوب كه به بهشت رسیدیم،خیلیتشنهایم".

دروازهبان به چش��مه اش��اره كرد و
گفت" :میتوانید وارد شوید و هر چه
قدردلتان میخواهد بنوشید".
 اسب و سگم هم تشنهاند.نگهبان" :واقعأ متأسفم .ورود حیوانات
به بهشت ممنوع است!"
مرد خیلی ناامید ش��د ،چون خیلی
تشنه بود ،اما حاضر نبود تنهایی آب
بنوشد.
از نگهبان تشكر كرد و به راهش ادامه
داد .پس از اینكه مدت درازی از تپه
باال رفتند ،به مزرعهای رسیدند.
راه ورود ب��ه ای��ن مزرع��ه ،دروازهای

راه بهشت
مردی با اس��ب و سگش در جادهای
راه میرفتن��د .هنگام عب��ور از كنار
درخت عظیمی ،صاعقهای فرود آمد
و آنها را كشت.
ام��ا مرد نفهمید كه دیگ��ر این دنیا
را ترك كرده اس��ت و همچنان با دو
جانورش پیش رفت.
گاه��ی مدته��ا طول میكش��د تا
مردهها به شرایط جدید خودشان پی
ببرند.
پیادهروی درازی بود ،تپه بلندی بود

پنجشنبه:بهبستربیماریمیافتد.

Tapeshmontreal.com
تارمنای فعالیتهای هنری وفرهنگی جامعه
ایرانیانمونتریال

جدائی نادر از سیمین!

– آقای پرزیدنت .نظر شما در
بارۀ "جدائی نادر از سیمین"
چیست؟
پرزیدن��ت  -جدائ��ی؟! ک��دوم
جدائی؟ بابا اینا حرف دشمنه.
کسی از کسی جدا نشده .چی؟
فیلم؟ جدائی نادر از سیمین؟ آهان.
نادر بزغاله است!
اطالعیۀ بیت رهبری در بارۀ
«جدائی نادر از سیمین»

بس��م الله قاص��م الجبارین .اصغر
فرهادی عنصر ش��ناخته شدۀ بین
المللی با گ��ردن آلوده به کراوات و
دست های آلوده به آنجلینا جولی
بار دیگر موفق شده با مصادرۀ یکی
دیگر از س��ناریوهای نوش��ته
ش��ده توس��ط رهب��ر معظم،
فیلمی جایزه بگیر بس��ازد .بنا
به اظهارات برادر سلحشور ،رهبر معظم
در فاصلۀ دو بار تصدی پس��ت ریاست
جمه��وری ،وق��ت اضافی خ��ود را به
نوشتن س��ناریوهای جالب گذرانده و
از آن جمله اس��ت «جدائی میثم از ُا ّم
کلثوم» که اصغر فرهادی با تردس��تی
خاصی شبانه نام آن را به نادر و سیمین
تغییر داده و به خارجیان فروخته است.
علیهذا نش��انی من��زل نامبرده جهت
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شعارنویس��ی و تیت��راژ! در
اختی��ار ام��ت همیش��ه
در صحن��ه ق��رار گرفته،
فیکس��اتور و اس��پری و
سرمش��ق! و س��اندیس در
محل خانۀ س��ینمای سابق
آماده است .انالله و اناالیه فاتحه.

نظر هاشمی رفسنجانی در بارۀ
«جدائی نادر از سیمین»

 جن��اب آق��ای هاش��می نظ��رحضرتعالیدر بارۀ فیلم چیست؟
هاشمی -بعله البته بهرحال در مورد
فیلم و جدائ��ی از نظر تفاوت اصولی
با توجه به مقولۀ انفعالی استناد شده
علی االصول میش��ود یا نمیشود
هرک��دام را که احتم��االً چه در
بارۀ دانش��گاه آزاد و کیان اسالم
و مصلحت نظام بعون الهی همه چیز
تا حد امکان از بداخالقی و مماش��ات
با خانوادۀ اجاره نش��ین ما هرچه مقام
معظم رهبری مقرر بفرمایند به اصطالح
تأئیدیۀ الزم و ملزوم اس��تکبار جهانی
برای نادر و درصد مالحظات سیمین
لحاظ میشود.
الغگو  -ممکن است دوباره بفرمائید؟
هاشمی  -متأسفم.

الغگو – جناب آقای رئیس جمهور راجع به نرخ دالر چه اقدامی فرمودید؟
پرزیدنت  -چی؟ دالر؟ چه چیزائی میگین شما .چنده االن؟ توی محل ما یک ارز
فروش هس��ت دالرو میده سیصد تومن .جون شما .رفسنجانی رو کفن کردم اگه
دروغ بگم .سیصد تومن سرراست .ارز فروش سر نبش خیابون ما .تابستونا گوجه
فرنگی میفروشه زمستونا دالر! (الغگو :گویا)
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با اجازه محیط زیست
له های بیادماندنی
تکم
یا ،دریا دکل میکاریم
در
.
.
.
ده یاد حسین پناهی
یها به جهنم!
زن
ماه 
دوها پر از قیر شدهاند

کن
ارگر به عسلویه رفتهاند
ازآجیل سفره عید
زنبورهای ک
پسته الل مانده است
ملکه را آسفالت کنند
چند
تا پشت بام
گشودند؛خورده شدند
ب
ل
که
آنها
چه سعادتی!
مانده اند ؛می شکنند
آنها که الل
یوش به پارس مینازید
دار
دندانساز راست می گفت :شکن ما به پارس جنوبی!
الل ؛س��کوت دندان
پس��ته
است !
ازنامهنادرابرا

هیمیبههمسرش :
ش،گاری کشی می کند
رخ
...خواهش م
من تعجب می کنم
پیاده رو س��یگار می
یکنم مخواه که یکی
رس��تم ،کنار
شویم .مطلقا
چطور روز روشن
یکی .مخواه که هر
دو
یک آواز
فروشد
را بپسندیم ،یا یک ساز را .یک دو ئیدروژن
ته جوب به خود پیچید
هراب،
ک اکسیژن؛ ترکیب می
کتاب را .یک ط
س رید ،از خانه زده بیرون
با ی
عم را و ...یک شیوه
دآف
گـر
نگاه را .شبیه
ُ
برای تهمینه بوق می
شدن کمال نیست توقف شوند
ی خورد! مردان خیابانی
است ...اگر
وآب ازآب تکان نم
هر دو مثل هم باشند
یا
زنند
عاشق زائد است

القاسم برای شبکه سه،
یا معشوق .عشق از
ابو
خودخواهی گذ
بهزیستی نوشته بود:
ریال جنگی می سازد
شنت است ؛اما تبدی
ل
س
درِ ،مهر مادر ،جانشین
شدن یه دی
گری نیست .بگذار در عین شیر ما
وای...
وحدت مستقل
خر ش��اهنامه رسیده
ندارد
باشیم ،هم را کامل
مهر مادر موریانه ها به آ
کنیم نه ناپدید.
ش��یر مادر نخ��ورده،
عزیز من بیا متفاوت
اند!!
باشیم!...
پرداخت شد

پدر یک گاو خرید
صفر را بستند
و من بزرگ شدم
ما به بیرون زنگ نزنیم
حقیقت مرا نشناخت تا
اما هیچ کس
از شما چه پنهان
جز معلم عزیز ریاضی ام
ما از درون زنگ زدیم!
که همیشه میگفت:
قدیمی بود كه به یك جاده خاكی با
_______________
گوساله،بتمرگ!
درختانی در دو طرفش باز میشد.
مس��افر حیران مان��د " :باید
م��ردی در زیر س��ایه درختها دراز
كش��یده بود و صورتش را با كالهی رفتند و تشنگیشان را فرو نشاندند .جلوی دیگران را بگیرید تا از نام شما
مسافر از مرد تشكر كرد .مرد گفت :اس��تفاده نكنند! این اطالعات غلط
پوشانده بود ،احتماأل خوابیده بود.
هر وقت كهدوستداشتید ،میتوانید باعث سردرگمی زیادی میشود! "
مسافر گفت :روز بخیر!
 كام�لأ برعك��س؛ در حقیق��تبرگردید.
مرد با سرش جواب داد.
 ما خیلی تش��نهایم .من ،اس��بم و مسافر پرسید :فقط میخواهم بدانم لط��ف بزرگی به م��ا میكنند .چوننام اینجا چیست؟
سگم.
تم��ام آنهایی كه حاضرن��د بهترین
مرد به جایی اشاره كرد و گفت :میان  -بهشت!
دوستانش�ان را ترك كنند ،همانجا
آن سنگها چشمهای است .هرقدر  -بهشت؟! اما نگهبان دروازه مرمری میمانند.
هم گفت آنجا بهشت است!
كه میخواهید بنوشید.
(پائولوکوئلیو)
مرد ،اس��ب و س��گ به كنار چشمه  -آنجا بهشت نیست ،دوزخ است!

کبک :احزاب اوپوزیسیون...
به همین دلیل اس��ت که یکی از
ژورنالیست ها لقب بانوی بتونی را
به وی اعطا کرده است.
کم کم رقابت بی��ن خانم ماروا و
ژیل دوسپ در حال تبدیل شدن
به یک مبارزه جدی بود که اتفاق
تازه ای افتاد و دوسپ دوباره عقب
کشید و انصرف داد.
درباره ای��ن اتفاق ،رس��انه های
نوش��تاری مونترال سر و صدای
زی��ادی ب��ه راه انداخت��ه اند که
به بخش��ی از مطل��ب مندرج در
الپرس  21ژانویه  2011اش��اره
می شود.
عنوان اصلی مطلب چنین است:
«ب��ه مدی��ر کل  BQو یک��ی از
مش��اورانش از بودج��ه عمومی
حقوق پرداخت شده است».
در سوتیتر هم چنین می خوانیم:
«ژیل دوسپ رئیس سابق بلوک
کبکوا،در مدت هفت سال ،حقوق
مدیر کل حزب خود را از بودجه
ای پرداخته که از س��وی مجلس
عوام کانادا برای مصارف پارلمانی
منظور شده است».
شرح ماجرا این است که از بودجه
مجلس عوام کان��ادا مقداری در
اختیار هر یک از س��ازمان های
انتخابی (احزاب) فدرال قرار می
گیرد تا صرفا به هزینه های ناشی
از فعالی��ت های پارلمانی مصرف
شود ،نه برای فعالیت های حزبی.
تعدادی از سازمان های سیاسی
به الپرس اعالم کرده اند که آنها
به همین گونه عم��ل نموده اند،
یعنی حقوق مدیر کل های خود
را از بودجه حزبی پرداخت کرده
اند و نه از بودجه اهدائی مجلس
عوام.
آقای گاردنر ،که درس��مت مدیر
کل  BQدر س��ازمان آن ح��زب

>> ادامه از صفحه11 :

واقع در مونترال خدمت می کرده
است ،در سال  2004توسط ژیل
دوسپ استخدام شده بود.
او در آخرین سال های خدمتش
ب��رای  BQس��االنه بی��ش از
 100000دالر حقوقدریافت می
کرده است ،که می بایستی تماما
از بودجه خود حزب پرداخت می
شد.
اما برعکس ،حق��وق او از بودجه
اهدائی مجلس عوام پرداخت شده
است.
ممکن است پیگیری این پرونده،
از س��وی اداره مسئول رسیدگی
به هزینه های مجلس عوام ،برای
 BQگران تمام ش��ود .مخصوصا
احزاب رقی��ب  BQآن را زیر ذره
بین گذاش��ته و دنبال می کنند.
حتی ممکن است  BQوادار شود
مبلغی را که بگونه غیرمجاز هزینه
کرده پس بدهد.
پرداخت غیر مجاز حقوق به مدیر
کل  BQتنها م��ورد از این قبیل
نیست.
همس��ر یکی از مقام��ات باالی
حزب ه��م ،که در مقام مش��اور
حزب مش��غول گذران��دن دوره
فوق لیسانس نیز بوده است ،برای
نوش��تن کتابی درباره موجودیت
 20س��اله حزب ،دس��تمزدی از
همی��ن بودجه اهدائ��ی دریافت
کرده است.
البته آقای دوسپ و سه نفری که
نامشان در رسانه ها مطرح شده
است هرگونه تخلف از سوی خود
و حزبش��ان را رد ک��رده و اظهار
نم��وده اند که همه کارهایش��ان
شفاف و علنی بوده است.
ولی با این حال ،آقای دوس��پ از
کاندیدا ش��دن برای رهبری PQ
چش��م پوشی کرده و گفته است

فعال فعالیت عملی سیاسی انجام
نخواهد داد تا بتواند صداقت خود
حـس��ن شهرت
را ثابت نموده و ُ
خود را بازسازی کند.
کنار کشیدن ژیلدوسپ از مبارزه
رهبری  PQباز هم خانم ماروا را به
تنها کاندیدای رهبری آن حزب
تبدیل کرده و خوشحالی و شوق
و ذوق ناشی از این وضعیت را در
چشم ها و لب های خندان او می
توان به روشنی دید.
اما شایعاتی وجود دارد که ممکن
است مقداری از این شادی را زایل
کند.
هدف از نوشتن این مطلب ،افزون
بر آگاهی رس��انی درب��اره وضع
سیاسی کبک برای خوانندگانی
که احیانا اخبار را در رسانه های
عمومیدنبال نمی کنند ،یادآوری
نکته زیر است:
همانطور که مالحظه می فرمائید،
آق��ای دوس��پ و ح��زب او جرم
بزرگ��ی مرتکب نش��ده اند .پول
اهدائی را به جیب نزده اند و آن را
برای حزب خرج کرده اند .نهایتا
هم ممکن است آن را پس بدهند.
نکته اساسی این است که این از
مزایای دموکراسی است که حتی
تخلفات از این دست هم از چشم
رسانه های همگانی پنهان نمی
ماند و آن را باصطالح افش��اء می
کنند و حتی یک سیاستمدار با
سابقه ناچار می شود از سیاست
فعال کناره گیری کند.
بقیه داستان را خودتان می دانید.
---------------چند کلمه هم از حزب تازه

 CAQتاسیس بگوئیم:

همانط��ور که پیش��تر در پیوند
آمد ،آقای فرانسوا لگو ،از وزیران

س��ابق در کابینه های حزب PQ
،با جداش��دن از آن حزب ،حزب
جدیدی با ن��ام COALITION
AVENIR
QUEBEC
بنیانگ��زاری کرده و قص��د دارد
در انتخابات آتیه با کس��ب آرای
اکثریت رای دهن��دگان به مقام
نخست وزیری کبک دست یابد.
تاکنون ،افزون بر شخصیت های
مستقل و اعضای سابق ، PQحزب
کوچکتر آکس��یون دموکراتیک
کبک ،به رهب��ری ژرارد دلتل ،با
آن ائتالف کرده و یکی شده اند.
در حال حاضر ،این حزب نو بنیاد
از شانس خوبی هم برای پیروزی
برخوردار است .ولی درباره آن هم
حرف و حدی��ث هائی در جریان
است.
از جمله ژان ش��اره ،نخست وزیر
کبک آن را چیس�تان اس�تقالل
طلبان کبک نامیده است.
بعضی ها هم آن را گرگ در لباس
میش تصور می کنند.
این تصورات هنگامی قوت گرفت
که فرانس��وا ربه ل��و  PQرا ترک
کرده تا به  CAQبه پیوندد.
وی گفته است  CAQراه را برای
استقالل کبک هموار خواهد کرد.
اما دلتل ،از ق��ول لگو ،می گوید
استقالل طلبی در برنامه CAQ
قرار ندارد.
هم اکن��ون که خ��ود لگو عضو
پارلم��ان کب��ک نیس��ت 9 ،نفر
از اعض��ای مس��تعفی  PQک��ه
نماین��دگان س��ابق آن حزب در
پارلم��ان هس��تند و همچنی��ن
نمایندگان  ADQهیئت پارلمانی
 CAQرا تشکیل می دهند.
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ازما،گلشیفتهوجدایی!

ماعاشقان
چـادرو
سين ،ه

هوشنگاسدی
دیگر به ماه می رسد که رقصان و دست
افشان در پی چادر سیاه زنی (جدایی
نادر از سیمین) می رویم و دارد دو هفته
می شود که نگاه از سینه برهنه بازیگری
(گلشیفتهفراهانی)برنمیگیریم.
زندگی ماندوباره رنگ گرفته است.
مبارزه رونق پیداکرده وحتی جنگ
مغلوبه شده است.
پیشتردر خود فرورفته بودیم.
زیرلبمیگفتیم:
 تونس تونست ،ما نتونست..عزای وطنداشتیم .عکس های کودکی
را بر می کشیدیم .یاد محله های
فراموش شده می افتادیم .گریه می
کردیم .آه می کشیدیم.در خلوت گلوی
هم می دریدیم .جوری می دریدیم که
کیهان تهران حیرت می کرد و طائب
از سرخوشی بر صندلی سرکوب تاب
می خورد .به جان هم افتاده بودیم .تا….
ناگهان نجات بخش از راه رسید .فیلمی
که رمسا از طرف جمهوری اسالمی
برای اسکار معرفی شده بود،
صعود برای فتح اولین اسکار را شروع
کرد .و”ما” دست کوبان و شادمان براه
افتادیم .نه نگاه کردیم ،نه شک و نه
حتیسئوالیناچیز:
"این فیلم چه ربطی و جائی در مبارزه
ما با استبداد دارد؟ شهرتش و موفقیتش
به سود منافع ملی ایران است یا آب به
آسیاب جمهوری اسالمی می ریزد؟"
و ما – راهیان راه آزادی ایران از یوغ
استبداد هولناک مذهبی – ندیدیم.
نپرسیدیم .فیلم رابعنوان فیلمدرشرایط
عادی یک کشور آزاد ،با فیلم بعنوان
یکی از کارآترین وسایل ارسال پیام،
تفکیکنکردیم.
پیشتر ،این فیلم رادر برابر فیلمدیگری
از جمهوری اسالمی حمایت کرده
بودیم .بر بازوی زنی چادری که محور و
مضمون و پیام فیلم است ،نوارسبز بسته
بودیم .نه به بانک سرمایه گذار فیلم
توجهی کرده بودیم ،نه به پخش کننده
که هماندفتر پخش اخراجیهای۳
بود .انگار کسی متوجه نشد این هردو
فیلم بدون کمترین ایراد و سانسور مجوز
گرفته اند و ساخته شده اند.
از همین وزارت ارشادی که کارگردان
چشم و چراغش زنان سینمای ایران
را روسپی خوانده ،سیاست هایش
بهرام بیضایی را به آنسوی آبها رانده،
جعفر پناهی را به زندان خانگی نشانده،
اجازه سفر از بهمن فرمان آراء ستانده،
گلشیفته فراهانی را از میهن خود
تارانده… ..و وزیر محترمش روز روشن در
خانه سینما را بسته است.
ودرست بهنگام بسته شدن خانه
سینما ،زن چادری به سیاق و الگوی
جمهوری اسالمی ،از پله های جهانی باال
رفتن می گیرد .و ما بر موج سوار شده
ایم هلهله کنان .یکیدر میان شادمانی
ما داد می زند:
 سیگنال میدهند… نه؟گوش نمیدهیم.دیگری بانک میکشد:
 موج زده نشویم…رنده رنده اش می کنیم .و شادمانه
می رویم .با فیلم منتخب جمهوری
اسالمی در دوران محمود احمدی نژاد،
جشن ملی می گیریم و بر بلندای یک
جایزه مهم جهانی  .بر این بلندا انتظار
نداریم که کسی رنج مردم فریاد کند.
یکی که رسانه ها چشم بهدهانش
دارند ،به لبخند یا شوخی از ستم و

استبداد بگوید .نگوید .که
نمی گوید .کسی که به
نمایندگیفیلمبربلندا
ایستاده،نمیتواند
بازگشائیخانهسینما
را هم بخواهد؟
که نمی خواهد.
همین که ما را
مردم خوب
ایران می خواند،
یقه از شادی می
دریم.
چهچراغانی.
بیا و ببین.
آنقدر نور
زیاداست
و موج چنان
ازسرگذشتهکه
برنامه هفت را
نمیبینیم.برنامه
سینمائی-امنیتیصدا
وسیمای سپاه به ریاست
سر دار عزت اله ضرغامی که
مدام فردین را احضار کرد تا
به غلط کردن واداردش و”علی بی غم”
رابه اندوه تنهائی و بی کسیدقمرگ
کرد .برنامه ”هفت” هم چراغانی است.
سراپاتحسین.
حتی مراسم جایزه جهانی را به تمامی
نشان میدهند و قهرمان ملی ما که با
کراوات در صحنه حاضر است و به ما
“مردم خوب” می خندد.
با زهم نمی بینیم .اما قاتالن ما ،که ندا
را در خیابان کشتند و راضیه را به فتح
فرش سرخ اسکار فرستادند ،خوب می
بینند .گوش نمی کنیم جواد شمقدری
چه می گوید.
اوهمان است که نور چشمی بیت
آقاست .همان کهدر سینمای ایران
منفور است و نزد محموداحمدی
نژاد محبوب .و وقتی از”دکتر” فیلم
تبلیغاتی-انتخاباتیساخت ،برای
نخستین باز هاله نور را در او کشف کرد
و پاداششدر اختیار گرفتن سینمای
ایران بود .او به صراحت تمام می گوید:
”باالخره اسکار یک فرصت است و ما
باید همیشه از این شانس استفاده کنیم.
جدایی نادر از سیمین تمام قابلیتها و
ظرفیتهای نامزد شدن برای اسکار را
دارد ،ولی سیاستهای آکادمی اسکار
قابل پیشبینی نیست.
آخرینعاملتعیینکنندهسیاست
های حاکم بر نظام آمریکاست که چه
سیگنال هایی را می خواهد به ایران
بدهد .جامعه آمریکا نیاز به فرهنگ
انقالب اسالمی و ارزشهای ما خواهد
داشت که با معرفی نماینده سینمای
ایران به اسکار ،این رابطهها را میتوانیم
قطعنکنیم.
خانم ها! آقایان! چه خبر است؟
کی به کی سیگنال میدهد؟
این حرفها به خبرهای ارتباط پنهانی
دولت احمدی نژاد با آمریکای عزیز
ربطی دارد؟ ندارد؟ آیا”ما”ئی که
شمقدری می گوید همین”ما”
هستیم”.ما” که خاک وخاشاک و
میکرب بودیم ،حاال با “ما”یدولت
فخیمه یکی شده ایم؟
بله که شده ایم .نمی پرسیم .موج از
سرمان گذشته است .صدا در صدای
قاتالن خود می اندازیم و دست بدعا
برمیداریم که اسکار بگیریم.در
سایه سارچادر”راضیهشریعتمدار”
سرانجام به آشتی ملی رسیده ایم.
مبارک است.دعایمان هم خیلی زود
مستجاب می شود:

 نامزد اسکار شدیم .بیب .هورا!
بیائید سرود ای ایران را با سرود
جمهوری اسالمی با هم بخوانیم و
منتظردریافت اسکار بشویم .اصال
هم بخود دردسر ندهیم که فکر
کنیم:
 فرض بر اینکه همه داده های باالدر مورد این فیلم غلط ،اساسا این
فیلم چه ربطی به مبارزه کنونی
مردم ایران علیه استبداد دارد .راستی
چرا پرچم مبارزه اش کرده ایم؟
افتخار فیلم مال “ما”ی ماست یا
”ما”یدولتیان؟
و هنوز در سایه سار چادر
غرق لذتیم .تا ماهیدیگر
که اسکار ”می گیریم”
– من و شما و شمقدری
و سردار ضرغامی؛ همه
باهم -چگونه به مبارزه
ادامهبدهیم؟
تازه به این اندیشه افتاده
ایم که طبق معمول
سنواتیدیگران کار ما را
آسان می کنند.
دستیسینهبرهنه
بازیگری ایرانی را از میان
یک فیلم مستند می ُبرد و
به فضای مجازی می برد.
مادست افشانان سایه
چادر ،به لحظه ای حیران
سینه های برهنه می شویم.
محصولیدیگربرآمدهاز
سیاستهایجمهوری
اسالمی.همانسیاستسینمائی
که آن فیلم را برای گرفتن اسکار
فرستاد ودر تلویزیون حلوحلوایش می
کند،درها را بروی بازیگر جوان موفقی
چنان به خشم بست که با چشمان
گریان ترک وطن کرد.
اصغر فرهادی را برای گرفتن اسکار
می فرستند و گلشیفته فراهانی را به
غربت.
حاال اودر فضای سینمائی فرانسه
زندگی می کندکهدارد به بزرگترین
حادثه سال خود یعنی مراسم سزار
نزدیک می شود  .فرانسوی ها که
بزرگترینومعتبرترینجشنوارههنری
جهان را هر سال در کن بر می گزار می
کنند ،به جان می کوشند این اسکار
فرانسوی را رنگ و روغن بیشتر بزنند
قـدر آمریکائی
تا به اندازه های حریف َ
برسد.
مجله استودیو هم که برای ادامه حیات
مدتهاست با مجله سینه الو یکی شده،
هرسالدرآستانه برگزاری سزار ابتکار
تازه ای دست و پا می کند .امسال ،قرعه
فال به نام ژان پاتیست موندینو -عکاس
سرشناس فرانسوی -می زنند.
او هم  ۲۸بازیگر از میان  ۳۱هنرپیشه
معرفی شده به جشنواره سزار را تحت
عنوان “تن ها و روان ها” موضوع کلیپی
 ۹۰ثانیه ای قرار می دهد که در برابر
دوربین جامه از باال تنه خود می گیرند
و شعری در بارۀ ”برهنگی تن و روان”
میخوانند.
همین.
فیلمی است کهدر  ۴۰۰سینمای
فرانسه نشان میدهند و آکادمی سزار
دو تن از این  ۲۸بازیگر را بر می گزیند.
تمام .به همین سادگی.
و بازیگر ایرانی تنها یکی از این ۲۸نفر
است .نه فیلم کاری به مبارزه دارد ،چه
برسد به نبرد سهمگین “ما” با استبداد
مذهبیخونریز.
نهدرباره برهنگی به معنای جنسی آن
است که نه بدن ،روح را هم می طلبد.
نه ربطی به اصل فمینیسم و نسخه های
بدلش در ایران دارد .تمامی کلیپ در
متن فرهنگ سینمائی قابلدرک است.
هیچ چیز نوئی هم نیست .برای همین
آب هم از آب تکان نمی خورد.
البتهدر فرانسه.
و”ما” که زیر چادر سیاه با “ما”ی
قاتالن خود یکی شده ایم ،در لحظه ای
سینه برهنه را پرچم مبارزه می کنیم.
توفانی بپا می شود .موافق و مخالف.
تفسیر و خبر .جنگ و جدال .همه عقده
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>> ادامه از صفحه4 :

دع��وت رژی��م از بازرس��ان آژانس
بینالمللی انرژی اتمی برای بازدید از
تأسیسات هستهای ایران و اظهارات
وزیر خارجه مبنی بر آمادگی کامل
رژیم ب��رای همکاری ب��ا آژانس به
احتم��ال زی��اد در واکن��ش به این
نگرانیه��ا صورت گرفته اس��ت .و
حضور دو مقام برجس��ته آژانس در
بین بازرسان نشان دهنده اهمیتی
اس��ت که آژانس و غ��رب برای این
دیدار قایل ش��دهاند و احتماال برای
این اس��ت که درجه آمادگی رژیم

ایران برای همکاری با آژانس محک
زده ش��ود .در هر صورت ،این دیدار
ممکن است سرنوشتساز باشد :اگر
رژیم ایران بتوان��د اطمینان آژانس
بینالملل��ی انرژی اتم��ی را به عدم
فعالیت نظامی خود به دس��ت آورد
ممکن است موفق شود تحریمهای
جدید نفتی و مالی را از میان بردارد
و خطر حمله نظامی به ایران را رفع
کند؛ به جز ای��ن صورت ،این دیدار
میتوان��د کلید گاهش��مار معکوس
جن��گ را بزند و در ظ��رف  ۱۲ماه

آین��ده ای��ران را در مع��رض حمله
نظامی غرب/اس��راییل قرار دهد  -و
در این فاصله ،ایران به احتمال زیاد
دس��تخوش التهابهای سیاس��ی
و اقتص��ادی و اجتماع��ی برآمده از
تحری��م نف��ت و ارتباط��ات مالی و
خطر روزافزون جن��گ خواهد بود.
رژی��م و مردم ایران بر س��ر یک دو
راهی تاریخی و سرنوشتس��از قرار
گرفتهاند.
__________________


های جامعه ایران کهدر آستانۀ ”انفجار
جنسی” است بیرون می ریزد.
سینه برهنه  ۲۷بازیگردیگر را نمی
بینیم.سینهبازیگرایرانیمیشود
مح ِمل.
بیاد نمی آوریم تاریخ خود را.

نمی بینیمدختران ما را ،پرستو را،
مرضیه را ،فاطمه را… د رهمین روزها
دستبند می زنند و می برند.
”ما” ی شمقدری ها گل های باغ ”ما”
را یکی یکی می چینند به خشم ونفرت.
به زندان می برند با غل و زنجیر.
 احسان هوشمند  ،سعید مدنی،
فاطمه خردمند ،پرستودوکوهی ،
مرضیه رسولی ،سهام الدین بورقانی،

شاهرخ زمانی… اما بی خیال ،گلشیفته
رو بچسب….
حال می کنیم .حال .سینه برهنه را
عشق است.
مهم نیست که خود صاحب سینه
ادعا ندارد که برای مبارزه این کار را
کرده .او بازیگر است و به راه حرفه
خود می رود.

قره العین را منی بینم که پیشتر از یک
قرن پیش در برابر 300هزار شمشیر
برهنه حجاب از سر گرفت.

{>> ادامه در صفحه}35 :
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ازنسلجوانما...
پرویز قدیریان

ندی��م ،این دختر  19س��اله ایرانی
را از ب��دو تول��دش می شناس��م .از
همان زمان کودکی حرفهایش را به
ساده گی بیان می نمود و بدون هیچ
کم و کاستی عقایدش را مطرح می
کرد .وقتی ب��ا او صحبت می کنید
متوجه باشید که در سطح
ی��ک نوج��وان و در حدود
سن و سالش با او صحبت
نکنید ،بلکه دقیقا مواظب
بحث و گفتگو با او باشید!
او خیلی بیش��تر از سنش
می داند و بسیار بی پروا و
بدون رودربایستی صحبت
می کند.
ندیم بیش��تر از روزه��ای زندگیش
کتاب خوانده و در سینه قلبی رئوف
و مهرب��ان و حس��اس دارد؛ از زور و
ستم و ظلم و بی دادی متنفر است،
انگار همه بار عالم را بر ش��انه های
کوچکش حمل می کن��د؛ آرزوی
نهائی اش اص�لاح بی عدالتی های
دنیایدرهم ریخته امروزیست.
اصوال جوانان غالبا در چنین س��ن
و سالی دنیای دیگری دارند و غالبا
توجهی به آنچه در اطرافش��ان می
گذرد ،ندارند و بی اختیار خود را در
مسیر رودخانه زمانه قرار می دهند؛
ولی ندیم چنین نیست.
ندی��م از کودکی دلش ب��رای رنج
مردم ،بویژه ایرانیان می تپید.
از کاره��ای او که به ذهن من مانده
ت�لاش او در مدرس��ه ابتدایی برای
جم��ع آوری کمک مال��ی به زلزله
زدگان بم است؛ و یا کار برای جمع
آوری اعانه برای دختران افغانستان
و یا همکاری های او با سازمان عفو
بین الملل و ...و...
دوستی می گفت روزیدر نیویورک
گروه کثیری از مردم برای تظاهرات
و اعتراض علیه حضور احمدی نژاد
و ظلم و س��تم بر هموطنان ما در
ایران دور ه��م جمع بودند .ناگهان
دختری زیبا و دلیر در بین جمعیت
جرق��ه زد و بر روی س��کوئی قرار
گرفته و چنان سخنرانی جانسوزی
در مورد بیدادگری سردمداران کشور
عزیزمان ایراد نمود که اشک گرم بر
گونه های اکثر شرکت کنندگان در
تظاهرات یادشده جاری شد.
این یکی دیگر از طبیعت و ویژه گی
های ندیم می باشد.

ام��ا این هفته که گذش��ت ندیم با
حضورش در رس��انه های مونتریال
جنجال به پا کرد:

داس��تان از این قرار است که ندیم
ش��نبه گذش��ته بعد از یک روز کار
تمام وقت خسته با شوق و ذوق برای
دیدن اپرائی که مدت ها منتظرش
بود آماده می ش��ود )(Il trovatore
و به س��الن مورد نظر در پالس دزار
می رود.
در نیم��ه اول برنامه که او مجذوب
خوانن��ده و دک��ور و نور و
لباس ه��ا و ...ب��وده ،چند
صندل��ی آنط��رف تر چند
ج��وان ،مش��غول صحبت
کردن و باز کردن شکالت
کیت ک��ت و آروغ زدن و
تلفن و تکس��ت کردن و...
می باش��ند بدون توجه به
اینکه اطراف آنها بقیه مشغول گوش
کردن و لذت بردن هستند.
ندی��م که از این مس��ئله رنج برده،
عصبانی به خانه می آید ودر اعتراض
به اینکه چند نفری باعث مزاحمت
و بی احترامی س��ایرین تماشاگران
ش��ده اند ،نامه ای به روزنامه گزت
می نویسد.
سه شنبه از روزنامه گزت با او تماس
گرفته ودرخواست یک قطعه عکس
از ندی��م م��ی کنند تا ب��ا مطلب او
چاپ شود .روز چهارشنبه  25ژانویه
مطلب ندیم هم��راه با عکس چاپ
می شود.
حدود ساعت  12ظهر همان روز از
رادیوی  AMمعروف ش��هر CJAD
ب��ا او تماس گرفت��ه و در مورد نامه
او در گزت س��ئوال می کنند و از او
می خواهند که ساعت  3بعدازظهر
هم��ان روز مصاحبه ای زن��ده با او
بکنند .ندیم موافقت می کند و این
مصاحبه انجام می شود.
ح��دود س��اعت  5دوب��اره از رادیو
 CJADبا ندی��م تماس می گیرند.
«ارون رند» ،مج��ری معروف رادیو
می پرس��د اگر امکان دارد ساعت 6
بعدازظهر مصاحبهدیگری با او انجام
دهند!
ندیم موافقت می کند.
در ای��ن مصاحب��ه دوم ،آق��ای
دنیل  وش��ون ،مدی��ر و مس��ئول
اپرامونت�رال  Place des Artsروی
خط می آید و بعد از تقدیر از ندیم
که با این س��ن ک��م توجه خاصی
ب��ه اپرا دارد و پس ان��دازش را برای
تهیه بلی��ت گذاش��ته و...؛ حال که
متاسفانه بهدلیل سروصدای چندین
نفر نتوانس��ته از برنام��ه لذت ببرد،
عذرخواهی کرده و از او برای  19ماه
می رسمادعوت می کند که به اپرای
«فاوست» بیاید ،به دیدار هنرمندان
پش��ت صحن��ه ب��رود و همچنین

جنایت یا قتل ناموسی.
به نوشته گازت شماره دوشنبه 30
ژانویه ،بعضی ها شهادت داده اند که
محمد شفیعا قصد کشتن زینب و
آندیگری (اشاره به همسر اولش که
گویا پناهگاه دختران هم بوده) را با
آنان در میان گذاشته و از آنان برای
انجام قتل کمک خواسته است.
اما با وجود همه این اسناد و شاهدان
حاض��ر در دادگاه ،هر س��ه متهم از
همان ابتدا خود را بی گناه دانس��ته
و ادعا کرده اند که تنها یک تصادف
باعث مرگ آن چهار نفر شده است.
گویا خانواده ده نفری شفیعا ،سوار
بر دو ماش��ین ،یکی نیسان سانترا
و دیگری لکس��وس ،از یک س��فر
تابستانی در کنار آبشار نیاگارا برمی
گش��ته اند که پاس��ی از نیمه شب
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Numbskulls ruin
much-anticipated
night at the opera

A 19-year-old Montreal
Opera enthusiast wins
big with Opera de Montreal and
!CJAD

Jan 26; 3:00 PM
ک��ه مخصوص
ot many 19-year-olds count the opera
خوانندگان اپرا و
as one of their passions, but Dawson
گروه موزیسین
cinema student Nadime Rahimian loves
ه��ا می باش��د
To the operagoer who burps every time
nothing more than going out to catch a
شرکت کند!
good show at Opera de Montreal. But her a tenor sings to show off to his girlfriend
ام��ا ماجرا به
latest opera experience was nothing short how easy it is to resemble the singer’s
همینج��ا
voice; to the gum-chewing teenager who is
of a horror story! It was so terrible that
ختم نمی
more mesmerized by the gum she is twirlshe wrote a letter to The Gazette about
شود!
ing around her finger than the genius of
it, which was published! read it below:
Verdi; to the Blackberry-addicted chap who
e decided to talk to her experi;needs thumb stimulation every 1.75 minutes
ence on The Aaron Rand Show.
and to the one moron behind me who tried to
Soon after, we got in touch with the
slowly, painfully, torturously unwrap a Kit Kat
folks at Opera de Montreal to see if
همزمان آقای دنیل bar because watching Leonora drink poison to save
anything could be done to remedy the
her love suddenly gave him a chocolate craving:
situation.
وش��ون از م��ردم دع��وت می
?What is wrong with you
Later in the show, Pierre Vachon
کند که روز جمع��ه  27ژانویه
They have just ruined the greatest opera I have
from Opera de Montreal came on
از س��اعت  9ت��ا  5بعدازظهر به
ever seen in my 19 years on this Earth. I worked
the air with Nadime, offering her
دفتر ف��روش بلیت اپرا در پلس
my butt off saving the money needed to get a ticket
a one-of-a-kind behind the scenes
یا
دزار رفت��ه و با ارائه کیت کت
to this amazing show. I was looking forward it for
opera experience! A chance to go
25
هر شکالت دیگری یک بلیت
weeks. And they, thinking that they were watching
backstage, meet the artists, have
می
دالری برای دیدن اپرای 19
NASCAR, have nonchalantly ruined it for me and
!cocktails at intermission and more
دریافت کنند!
the other spectators around them with their selfish
Listen to her reaction in the audio
و ماجرا هنوز ادامه دارد!
immaturity.
player to the right.
If they would rather watch a marathon of the
n reaction to Nadime's story,
اپرا-دوستان زیادی با ندیم تماس
mind-numbing Jersey Shore with some friends and
Opera de Montreal has decided
گرفته ،او را تشویق می کنند چرا
a couple of beers on a Saturday night, that’s their
that Friday January 27th, between
که او از زبان آنها سخن گفته است.
9am and 5 pm, anyone who brings preference and I wouldn’t ruin it for them.
(حتی یک استاد داسون کالج برای
But what is waltzing in their minuscule minds that
a chocolate bar to the opera box
او چک��ی  50دالری ب��رای دی��دن
made them think that the opera is the right place for
office will receive a $25 gift cerاپراهای بعدی می فرستد!)
!childish nonsense? Like burping
!tificate for Opera de Montreal
............
Check out the event on Facebook To those who know, who truly, utterly know that
به
و
شناس��م
می
را
ندیم
من
آری
they don’t like the opera: Stay at home. Not only are
here:
از
او
کن��م.
می
افتخ��ار
وج��ودش
http://www.facebook.com/
you embarrassing yourselves, but you are an utter
events/169784043124557
خانواده مطبوعات جاافتاده شهر ما
embarrassment to the art of opera.

N

W

I

پیوند است.
مسلما تعلیم و تربیت والدین او در
رش��د فکری و فرم گرفتن اخالق و
روحیه ایش��ان موثر می باشد ،ولی
باید قبول نمود ک��ه این دختر ژن
فوق الع��اده در وجودش دارد و تا با
وی صحب��ت نکنید و به پای بحث
هایش ننشینید باور نمی کنید که
من چه می گویم.
ما در دنی��ای دیوانه ای زندگی می
کنیم و این ندیم ها هستند که می
توانن��د آن را عوض کنند و بیهوده
گویان اطراف ما و سردمداران ظلم و
ستم را به جای خود بنشانند.
----------- نامه ندیم را به روزنامه گازت
مونتریال ،همچنین نوش��ته کوتاه
 CJADرادر همین صفحه بخوانیم.
برای ش��نیدن حرف های ندیم در
گفتگو ،نام ندیم رحیمیان را گوگل
کنید!

>> ادامه از صفحه11 :

گذشته ،برای استراحت در یک متل
توقف کرده اند.
به گفته متهمان ،زینب ،بدون اجازه
بزرگترها ،نیسان را برداشته ودیگران
را هم سوار کرده و در اثر عدم مهارت
در رانندگی ،در کانال سقوط کرده
است.
ام��ا پلیس با مطابق��ت دادن محل
ضربه ها در پش��ت نیسان و جلوی
لکسوس ،به این نتیجه رسیده است
که نیس��ان را با لکسوس هول داده
اند تا در آب سقوط کند .اما پزشک
قانونی و س��ایر متخصص��ان جرم
شناسی نتوانسته اند تشخیصدهند
که آیا قربانی ها در آب خفه شده اند
یا قبال به قتل رسیده و در اتومبیل
نیسان گذاشته شده اند.
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دادستان های دادگاه عالی انتاریو از
همه این اسناد و مدارک و شاهدان
حاض��ر در دادگاه به��ره گرفته و به
هیئت منصفه مرک��ب از  7نفر زن
و  5نفر مرد توضیح دادند که س��ه
متهم نامبرده مجرمند و مرتکب قتل
از نوع درجه اول شده اند.
در روزهای آخ��ر دادگاه ،که حدود
 3ماه طول کشید ،نوبت به وکالی
مدافع رسید ،که هر یک از آنان یکی
از متهمان را وکالت می کرد.
مبنای مدافعات آنان بیش��تر بر دو
محور متکی بود:
یک��ی اینکه محم��د ش��فیعا آدم
آزادمن��ش و معقول��ی اس��ت و در
ح��ال س��اختن یک خان��ه مجلل
برای خانواده  10نف��ری خود بوده

اس��ت .چنین آدمی نمی تواند قابل
فرزندانش باشد.
مبنای دیگر دفاع ه��م این بود که
اصال متهم��ان فرصت انجام چنین
کاری را نداشتند .بنابراین از هیئت
منصفه خواستند که متهمان را تبرئه
کنند.
بعد از پایاندادرسی ،قاضی از هیئت
منصفه خواست که یکی از  3رای را
برای هر یک از متهمان صادر کنند:
مجرم به قت�ل از درجه یک ،یا
مجرم به قت�ل از درجه  ،2یا بی
گناه و تبرئه.
قاض��ی در ضمن تاکید کرد که این
رای باید به اتفاق آراء اعضای هیئت
منصفهباشد.
هیئت منصفه وارد ش��ور شد و در
مدت کمتر از حد انتظار ،یعنی تنها
 15س��اعت ،به توافق رسید و رای
صادر کرد.
روز یکشنبه  29ژانویه ،از ساعت 2
بعدازظهر ش��بکه تلویزیونی CBC
تم��ام برنامه ه��ای خ��ود را به این
جریان اختص��اص داده ب��ود و هر
دقیقه گزارش می داد.
البته به دستور قاضی درهای سالن
دادگاه بسته ش��ده بود و هیچ ورود
و خروجی ممکن نبود .اس��تفاده از
وسایل الکترونیکی هم مجاز نبود .تا
اینکه خبرنگار از سالن و ساختمان
دادگاه خارج شد و گفت هر  3متهم
به قت��ل عمد از درج��ه یک مجرم
شناخته ش��ده اند ،و قاضی آنان را
به حبس مادام العمر محکوم کرده،
بگون��ه ای که تا  25س��ال هم حق
تقاضای بخش��ش ندارند .هر  3نفر
محکوم به حب��س در دادگاه گفته
بودند که بی گناهند و مرتکب قتل
یا غرق کردن کسی نشده اند.
البته ماجرا به همین جا ختم نمی
شود و به احتمال زیاد ،آنان با کمک
وکالی مدافع خود تقاضای تجدید
نظر خواهند ک��رد تا رای آن دادگاه
چه باشد.
در حواشی دادگاه و رای

اما نکات مهمی همدر حاشیهدادگاه
و رای هیئت منصفه وجود دارد که
به آنها هم اشاره می شود.
یک��ی از حق��وق دانان ،ک��ه طرف
مصاحبه مج��ری برنامه تلویزیونی
بود ،کلمات تند قاضی را که در اول
این نوشته آمده است ،دور از وظایف
او دانس��ته و آن را اشتباه قاضی می
نامید.
بعد از اع�لام رای هیئت منصفه و
کلمات تن��د قاضی و ص��دور رای،
دادستان ارشد دادگاه عالی انتاریو از
ساختماندادگاه خارج شد و خطاب
به روزنامه نگاران و جمعیت حاضر
چنین گفت:
«پلی��س و دادس��تانان از این رای
خش��نود هس��تند .امروز روز بسیار
غمباری است چرا که هیئت منصفه
به این نتیجه رس��ید ک��ه چهار زن
س��الم ،قوی ،شاداب و عاشق آزادی
در ش��رایط وحش��تناکی بوس��یله
خانواده خود به قتل رسیده اند .این
رای حامل پیام بسیار روشنی است
از ارزش های کانادا و اصول اساسی
آزادی و جامعه دموکراتیک که هم
کانادائی ها و هم کسانی که به کانادا
می آیند از آنها بهره مندند».
در حین صحبت دادستان ،شخصی
از میان جمعیت فری��اد زد و گفت
اینها دروغ است و شرم تان باد!
روزنامه نوشته است که این شخص
از سوی وکالی مدافع برای مترجمی
محمد شفیعا استخدام شده بود ،که
در دادگاه هم به بی گناهی متهمین
ش��هادت داده بود .صداهائی هم در
تائید رای شنیده شد.
بعد از دادستان ،کریس اسکات افسر
پلیس کینگس��تون ،که سرپرستی
تحقیقات را به عهده داشته ،جلوی
دوربین ظاهر ش��د و گف��ت« :رای
هیئت منصفه به منزله صدای قربانی
های این فاجعه بود چرا که خودشان
صدائی ندارند .تمام خش��ونت های
محلی و خانوادگی باید ریش��ه کن
ش��وند .اما این یکی ی��ک تراژدی
غیرقابل اندازه گیری است».

خبرنگار تلویزیون با اشخاص حاضر
در بیرون ساختمان دادگاه ،از جمله
با امام مسجد مسلمانان کینگستون
و ی��ک دانش��جوی افغان��ی و غیره
مصاحبه می کرد.
همهآنانمعتقدبودندکهایناعمال
هیچ ارتباطی با ناموس ،حیثیت،
دین و فرهنگ و غیره ندارند ،بلکه
صرفایکجنایتهستند.
سرنوشت این س��ه متهم یا مجرم
هنوز کامال معلوم نیست .باید منتظر
بود ودید رایدادگاه های تجدیدنظر
وعالی چ��ه خواهند بود .رای دادگاه
ها هرچه باشد ،گفتنی است که این
فاجعه تنها یک وجه ندارد .به بیان
دیگر ،قربانی ه��ای آن تنها گیتی،
سحر ،زینب و رونا نیستند.
اگ��ر محمد ،حام��د و توبا قاتل هم
باش��ند ،خود قربانی های دیگر این
فاجعه می باش��ند که اسیر اوهامی
هستند که نس��ل اندر نسل آنان را
احاطه کرده است.
حامد  21ساله ،اگر شانس بیاورد و
مش��مول عفو شود ،با  46سال سن
از زندان خارج خواهد شد .بعد از آن
چه سرنوشتی خواهدداشت؟
 2نفر دیگر هم ب��ه همین ترتیب،
و 3فرزند باقیمانده هم قربانی های
دسته سوم هستند .گفته می شود
که آنان دائما صدای آزار دهنده می
ش��نوند و بی تابی می کنند و دچار
ناراحتی های روانی هستند.
اکنون همه به مجازات مجرمین فکر
می کنند .ام��ا عالج واقعه را قبل از
وقوع بای��د کرد .درحال حاضر هیچ
فرمول��ی برای تمام ح��االت از این
قبیل ب��ه نظر نمی رس��د .ولی اگر
اراده ای در کار باش��د ،میتوان برای
هر حالت خاص راه حل مناس��بی
پیدا کرد ،به گونه ای که از ش��دت
و کث��رت این قبیل فجایع کاس��ته
ش��ود .برای پیدا کردن این راه حل
ها ،همکاریدولت ها و جامعه مدنی
ضروری است.
________________
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کبکوکانادا:بازارامالک...

s
Canada enfortchee
sanctions on igrant
Iranian Imm ram
Investor Prog

چشماندازبازارامالکمسکونی
استان کبک در سال۲۰۱۲
امیرسام

On 21 November 2011, Canada
amended the Regulations on Special Economic Measures against
Iran in response to the assessment
of Iran's nuclear program issued
by the International Atomic Energy Agency.
Further sanctions were imposed,
including prohibiting any

ب��ا وج��ود نظرات
متفاوت درباره وضعیت اقتصادی
در س��ال  ،۲۰۱۲پی��ش بینیها
برای بازار امالک مسکونی خبر از
ثبات و رونق بازار در سال ۲۰۱۲
را دارند و کارشناسان دلیل آن را
پایین بودن نرخ بهره وام مسکن

میدانند ک��ه در پایینترین حد
خود در  ۶۰سال اخیر بوده است.
اغلب صاحب نظران برای س��ال
 ۲۰۱۱ثب��ات نرخ بهره را حدس
زده بودند و همان طور که عالقه
من��دان به اخبار ام�لاک آگاهی
دارند ،نرخ بهره  ۵ساله در آخر سال
 ۲۰۱۱نس��بت به اوای��ل آن تغییر
محسوسینداشت.
نرخ بهره در اوایل س��ال  ۲۰۱۲نیز
به همین منوال میباش��د و پیش
بینیها حاک 
ی از افزایش ناچیز میزان
ی 4دهمدرصد میباشد
بهره وام بانک 
ی ثابت
(البته اگر رشد اقتصاد جهان 
بماند).
و خری��داران ملک نیز ب��رای بهره
ب��ردن از ن��رخ پایین بهره س��عی
خواهند داشت تا نهایت استفاده را
ببرند ک��ه خود باعث افزایش تعداد
خریدوف��روش ام�لاک مس��کونی
خواهد شد.
از لحاظ تع��داد خرید و فروش نیز،
کارشناس��ان تعداد  ۷۹۰۰۰معامله
را در س��ال  ۲۰۱۲تخمین میزنند
که نسبت به خرید و فروش در سال
 ،۲۰۱۱دو درص��د افزایش خواهد
داشت.
عالوه بر نرخ پایین بهره وام مسکن،
بهبودوضعیتجمعیتیاستانکبک

♥

در سالهای اخیر به بهبود بازار امالک
مسکونی کمک شایانی کرده است.
بر اس��اس اطالعات موسس��ه آمار
کبک ،در سال  ،۲۰۰۹استان کبک
بیشترین افزایش جمعیت را از سال
 ۱۹۸۸از خ��ود بر جای گذاش��ت
( )۷۹۷۷۹و در سال  ۲۰۱۰با جذب
نزدیک به  ۴۳۰۰۰مهاجر ،بهترین
س��ال را از نظر جذب مهاجر در ۴۰
سال اخیر از خود بر جای گذاشت.
از لح��اظ تعداد ام�لاک در معرض
فروش نیز برای سال  ۲۰۱۲افزایش
ی ش��ده اس��ت و به دلیل
پیش بین 
افزایش تعداد امالک فروشی ،قدرت
انتخاب خریداران بیشتر خواهد شد.
از لحاظ قیمت نیز میانگین قیمت
متوسط امالک مسکونی تک واحدی
 Single familyدر استان کبک در
س��ال  ۲۰۱۱نسبت به سال قبل از
آن  %۴افزایش داش��ت که کمترین
افزایش از سال  ۲۰۰۱بود.
کارشناس��ان امور مس��کن میزان
۳درصد افزایش قیمت را برای خانه

هایی مسکونی تک واحدی Single
 familyدر س��ال  ۲۰۱۲را پی��ش
یمیکنند.
بین 
کاندومینیومها نیز به روال گذشته
ی
محبوبترین ملک برای اشخاص 
که قص��د خرید ملک ب��رای اولین
بار را دارن��د ( )first time buyersو
همچنین زوج های س��المندی که
حاال دیگر بچههایشان بزرگ شده و
ی خود رفته اند (baby
به سراغ زندگ 
 )boomerمحسوب میشوند.
تقریبا بیش از نیمی از  ۲۴۶۰۰ملک
در حال ساخت در استان کبک در
آخر سال  ۲۰۱۱کاندومینیوم بود.
در اغل��ب نواحی کب��ک خریداران
کاندومینی��وم ب��ا کمب��ود این نوع
ملک مواج��ه نخواهند بود و رقابت
بر سر ساخت و ساز این ملک باعث
تعدیلافزایشقیمتکاندومینیومها
خواهد شد.
(بر گرفته از سایت سازمان مشاورین
امالک استان کبک )QFREB

شاد و سربلند باشید

ی در مونترال به قیمت ۱۴میلیون دالر
خریداری ملک 

ّ
محوطه پارکینگ روبروی مرکز  بل
 Centre Bellدر مرکز شهر مونترال
ب��ه گرانترین قطعه زمین در مرکز
ش��هر مونترال در  ۵سال اخیر بدل
ش��د که منعکس کنن��ده تقاضای
ب��اال برای خرید زمی��ن در بهترین
قسمتهای شهر با قابلیت برج سازی
میباشد.
این زمین به وس��عت  ۳۱۸۲۲فوت
مرب��ع در خیاب��ان Avenue des
 Canadiansبی��ن خیابانه��ای De
 La Montagneو Drummond
به قیم��ت  ۱۴.۱میلی��ون دالر به
ف��روش رفت؛ که از لحاظ قیمت بر

امیرسام

ی باالت��ر از قیمت
ف��وت مربع ،کم 
کاندومینیومهای متوسط اطراف آن
میباشد.
ای��ن زمی��ن توس��ط برج س��ازی
مونترالی که پشتوانهاش شرکتی در
تورنتو میباشد خریداری شد.
همانطور در س��ال  ،۲۰۱۱ساخت
و س��از کاندومینیوم و فروش آن به
رکورد تازهای رسید ،خرید و فروش
ی که پتانسیل چنین کاری
زمینهای 
را داشته باش��ند به رکورد جدیدی
دست یافت.
میزان فروش زمین در مرکز ش��هر
مونت��رال به  ۱۶۱میلی��ون دالر در

سال  ۲۰۱۱رسید .این رقم در سال
 ۲۰۱۰به  ۱۵۲میلیون دالر رسیده
بود.
انج��ام معامالتی از ای��ن قبیل که
نیازمند مطالعه و تحقیقات گسترده
در زمینه بازار امالک میباش��د این
نکته را به اثبات میرساند که توسعه
و رش��د امالک ،علیرغم نظر برخی
از آنالیس��ت ها و خرده س��ازها که
منتظر کاهش جزئی خرید و فروش
میباشند ،قوی میباشد .
برگرفته از روزنامه
گازت  ۲۵ژانویه ۲۰۱۲

Cell.: 514-702-2309

چادر و سینه :هوشنگ اسدی...

اما برای”ما” چه اهمیت دارد که در
متن یک تولید سینمائی این کار
شده است؟ کسی نمی بیند ناوهای
جنگی را که به آبهای ایران می رود.
نمی شنویم بر طبل جنگ می
کوبند .کسیدر باره ایرج گرگین
نمی نویسد کهدر ایجاد جهان
مدرن رسانه در ایران نقش اساسی
داشت .عبداله مومنیدر زندان گم
شد که شد .عشق است سینه برهنه
را .حتی اندکی فکر نمی کنیم که
اگر سینه برهنه عالمت مبارزه باشد،
زنان بسیاردر سینمای ایران برهنه
شده اند .مشهورترینشان مادر یکی
از بازیگران همین فیلم اسکاری

Immigration

>> ادامه از صفحه33 :

است .بازیگر نامی شهره آغداشلو به
تبع نقشدر هتل آستوریا چنین
کرد سی سال پیش و لوناشاد در
فیلممحسنمخمبالفهمینچند
سال پیش.
اینها مهم نیست .سوار بر موجیم.
نشسته بر بادبان چادرسیاه ،پرچم
سینه برهنه در دست داریم و می
رویم و می رویم تا بازجویان روزنامه
نویسدر تهران همه پلشتی خودرا
در فیلمی خالصه کنند که قربانی
آن قهرمان ماست :بازیگر جوانی
که برای فیلمدر فیلم نقشی کمتر
از یک ثانیه ایفاء کرد .شمقدری ها
خیلی بسرعت و صراحت و وقاحت

نشان میدهند که”ما”ی آنها
با”ما”ی ما فرق دارد.
اما”ما”ی ما همراه”ما”ی شمقدری
برای اسکار جشن خواهیم گرفت.
بازیگر جوان خود را بدست سرنوشت
و حرفه خواهیم سپرد .بهار و عید
در راه است .راه مبارزه بسته است.
در تهران نفس نمی توان کشید.در
پاریس و لندن و نیویورک و دیگر
بالددنیا کهدست خونین جمهوری
اسالمی ما رادر آنها پراکنده ،حتما
نمی توان کاری کرد که نمی کنیم.
نمی شود برابر سفارتخانه های
سوریه جمع شد و خود را از جنایات
“نظام” مبریداشت.

On a more pleasant note, St. Valentine’s Day being around the corner
is about remembering to tell people
they’re loved, but more deeply rooted
in the kind of passionate love that
r
would give a man the courage to offe
.
ther
his very life for ano
Some people feel a little left out of the
festivities if they don’t have a significant other on a day that celebrates
Love. Perhaps one wouldn’t feel that
isolated if they were told that the day
really celebrates the love of a great
friend, who was neither married nor
seeking to be married.
The heart of St. Valentine and his love
for others stemmed from the primary
devotion of a true friendship. We all
d,
need to be reassured that we are love
It
e.
peac
r
inne
and
to rekindle the joy
n
is a time to express love which is ofte
’t
don
we
h
oug
Alth
taken for granted.
to
need to wait for St. Valentine’s Day
ress
exp
to
14th
y
arrive every Februar
our love for our families, friends,
neighbors, co-workers, teachers, it’s
just a day put aside to remind us to
sow seeds that help peoples’ spirits
e
blossom and smile. Wishing everyon
.
Day
e
ntin
a pleasant St. Vale
Keep safe, stay healthy, and make sure
laughter is in your everyday smile.

effect on the people in charge. Not only in
Iran but any country that is sanctioned
against any other country. Canada is
imposing sanctions on the regime to help
the people.
Is Canada really helping the Iranian
?people
It seems to me the only ones punished
by sanctions are the very people it is
supposed to help.
After spending a week of reading the
Canada Gazette, on the regulations
Canada is imposing on the Immigrant
Investor Program, I am sincerely in
!shock, appalled, and speechless
______________________
Maria Cottone

Certified Canadian Immigration Consultant

اگر می شد که می کردیم.
امکان ندارد که سفارت
های روسیه و چین را در حلقه های
انسانی محصور کنیم و بکوشیم
دست آنها را از پشت نظام برداریم.
اگر امکانداشت می کردیم.
“ما” دوباره به خلوت بر می گردیم.
خنجربرگلوی خود می کشیم .راه
هم را می بندیم .هر جمعی را می
پراکنیم .آه می کشیم .چس ناله
می کنیم .عزای وطن می گیریم
و بانتظار می نشینیم تا چادری
و سینه ای و هر چیز دیگری از
سیاست های ”نظام” بیایم و به آن
بیاویزیم.
شاملوی بزرگ  ،سی سال پیش،

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

“ما” را با اندوه تمام نگریست و...
سرود:
ایکاشمیتوانستم
یک لحظه میتوانستم ای کاش
برشانههایخودبنشانم
خلق بیشمار را،
این ِ
گرد حباب خاک بگردانم
تا با دو چشم خویش ببینند که
خورشیدشانکجاست
خورشید ما یگانگی است که نداریم.
یگانه که نیستیم ،اندیشه و برنامه
نداریم و بناچار بر موج ها می رویم
اغلب ساخته و پرداخته قاتالن ما…
امروز چادر و سینه برهنه .و فردا؟


person in Canada and no
Canadian outside Canada
"to provide any financial
services to Iran or to any
person in it, for their benefit

!?Is Canada really helping the Iranian people
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or execution a directive or order
that they gave, or purchase such
services from them.
hese sanctions can affect the
potential immigrants from
Quebec who are citizens residing
in Iran.
For example, candidates Investors may have difficulty in
achieving their investment with
Investissement Québec as required by the Regulation respecting the
selection of foreign nationals.
The sanctions include a few exceptions,
including remittances from non-commercial use under $ 40 000 and financial
services supplied or acquired under a
contract entered into before November
22, 2011.
Ministry staff should continue to review
applications for Quebec Selection Certificate (CSQ) of Iranian nationals and
residents of Iran according to the usual
administrative process.
Ministry staff must provide each resident
or citizen of Iran selected by Quebec a
written notice of the existence of these
sanctions and the possibility they have
to obtain from the Ministry of Foreign
)Affairs and International Trade (MFAIT
for permits to conduct financial transactions for their immigration project.
This notice must also accompany the letter of commitment to the Quebec selection certificate sent to potential investors
and, where appropriate, ask candidates
Contractors, a national or resident of
Iran.
dditional time may be granted to
applicants who must transfer funds
to Quebec to meet a condition of obtaining their CSQ (eg: placement of an
immigrant investor or the acquisition of
a company for an immigrant contractor).
Before granting this period, the applicant
must provide proof that he has begun the
process to obtain a permit from MFAIT.
______________________

T

A

Iranians form the fourth largest
group of immigrant investors to
Canada and the second largest
group of immigrant investors to
Quebec.
______________________
In 2010, Quebec received more than
1,600 investor-class applications from
Iranian citizens.
On balance, Iranian investor-class applicants are estimated to have contributed
$350 million to the Canadian economy
in the past 5 years.
oliticians are fond of sanctions as a
way to punish wayward nations and
encourage them to mend their wicked
?ways, but have they ever worked
Sanctions affect the people of the country, not the leadership, and it has little

P

كه حق بهرهگيري از نماي مناسب در فضاي شهر را بايد برايشان فراهم
ساخت.
با وجود آن كه گفته ميشود در شهرهاي مختلف كشورمان ،نصب و
شده و مشخصي
بهرهبرداري از تابلوهاي تبليغاتي براساس اصول مطالعه
www.paivand.ca
هنوز هم اغتش��اش بصري ايجاد ش��ده با رشد فزاينده
انجام ميش��ود،
info@paivand.ca
اس��تفاده از انواع ناقص و ناهماهن��گ تبليغات محيطي را نميتوان انكار
كرد.
كارشناسان ،تخريب محيط زيست،ايجاد خطر براي رانندگان وسايل
نقلي��ه و عاب��ران پياده ،هزينه باال و امكان اس��تهالك باال و تخريب را از
 forبه همراه دارد.
معايب تبليغات محيطي ميخوانند كه خود ،معايبي
سالتري��ن
 32مهم
تبليغات��ي از
هايقلب
الزمه در
سابقه کار
تابلوه��ايمعروف ،با
اص��الح س��اختار انواعرستوران
ضوابطباو مقررات
تدوين
مسکونی واست.
مرکز نماي شهر
سامانبخش��ي به اين بخش از
دکوراسیون
السیته،
تجاری
زائد
تابلوهاي
ح��ذف
آن،
هماهنگ
و
بموق��ع
يكپارچ��ه و البت��ه اجراي زیبا ،تجهیزات کامل ،و بسیاری دیگر...
و
مكانهاي
شناسايي
نصبزیر
برايایمیل
مناس��ب و یا
بیشتر با تلفن
اطالعات
و مس��تعمل از سطح ش��هر،برای
س��اخت س��ازه و
در
فني
اصول
رعايت
تبليغاتي،
بهرهبرداري از تابلوهاي
تماسبگیرید:
فرم انواع تابلوها و فراهم آوردن ش��رايط بهرهگيري از فناوريهاي نوين،
A very well known restaurent with 32 years
قادر است مديران شهري را در عمل به اين الزمه ياري كند.
in business well decorated fully equiped
آپارمتانبه بهبود محتواي تبليغات نيز بايد توجه شود چرا كه
س��وي ديگر
از
معاوضه
best location in a residential and commercial
تبليغ اثربخش بايد به نوعي در ش��هروندان ش��ادابي و انرژي
يك
ب��راي
آپارتمان برای معاوضه
and office complex is up for sale. For more
اسپانیا
تهران ،دبی و
عالوه بر آن كه دس��تگاههاي فرهنگي متولي بايد مس��ير
ايجادكند.
درنيز
information please call or E-mail us:
فعالي��ت تبليغاتي براي گذرگاهها و معابر ش��هري تدوين
براي
روش��ني
با ملکی در مونتریال
Max_Jahangiri@hotmail.com
زیر الزم اس��ت نسبت به فرهنگ شهروندان ،خصوصيات
شمارهنيز
طراحان
برایكنند،
اطالعات بیشتر با
تماس
بگیریدو بافت شهري مورد نظر نيز دقت داشته باشند.
شهرنشيني
910-6643
بگیرند .كند،
نمود پيدا
كشور
شهري
لطفافضاي
)(514چنين هدفي در همه
آن كه
براي
تماس
جدی
متقاضیان
كار تبليغات محيطي هم بايد به كاردان س��پرده شود .بنابراين تبليغات
استه��اي غيرخصوصي و درواقع دولت��ي نيز بايد همپاي
فعاليت
وابس��ته به
برازندگی
زیباییدر
شهر پيش رود.
تبليغي
سطح كيفي و فني ديگر الهمان
فروش
هايبرای
آرایشگاه
TAILLEUR
شهري يكي از فضاهاي كارش
شناسي
روانشناسي اجتماعي و جامعه
Le salon
de coiffure
کاری،كه اثرگذاري و اثرپذيري در
جايي
را در همين تبليغات
يابد؛سابقه
ميسال
ش��هريبا 56
  

ميپذيرد.
صورت
ممكن
هاي
زمان
يكي از كوتاهترين
  درمحل وموقعیت عالی،

MARIE
ROSE
انتقالبا مشتری
  

كردن آن به
ثابت،ش��هري و نزديك
اطالعات
30سالكيفي
س��طح
ارتق��اي
بیش از
درخدمت شما با
Maryam&Roe
مکان وبه ریوسود
دس��تيابينقل
  به دلیل
جهاني ،
صحيح اطالعات به شهروندان
سريع
استانداردهاي
تجربه  تعمیر انواع لباس
__________________
باسفارش
زنانه و مردانه 
نظر كيفيت اطالعات شهري،
ش��هري
ارتقاي
گردش��گران،
های و
20هزارازدالر
ساختارمبلغ:
به
چرم
در
متخصص

شخصی
شهري ،دوام سازههاي تبليغاتي و
زيبايي محيط شهر و مجموعه مبلمان
__________________
و پوست
امنيت رواني براي عمومبفروش می
رسد :اهدافي است كه با ساماندهي
ش��هروندان
ايجاد
 تخفیف ویــژه برای هموطنان برای اطالعات بیشتر لطفا باشماره
اگر
چراكه
برداش��ت،
گام
آنها
س��وي
به
بايد
ش��هر
در
محيطي
تبليغات
امی
ر
گ
4491 St-Charles
تلفن زیر تماس بگیرید( :پیمان)
)CONCEPTقرار
نس��بت به منفعتها و صرفههاي اقتصادي كوتاهم��دت ،در اولويت
(SPA
514-419-1039
514-686-7684
بلندمدت نيز خواهند بود.
تضمينكننده فزوني آن در
 W.بگيرند،
قاعدتاً1231
Ste-Catherine
Tel.: 514-833-1519

جاريهاي
د
نیازمندیهای
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ایران
ی
 Tel.: 514-996-9692اکازیونعالیفروشرستوران
بخری
د
!
RESTO
SALE

Fax: 514-313-5656

انی
ایر دام
خ

است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

فرزانگـان
مدرسه فارسی زبان فرزانگان مونترال
دانش آموز می پذیرد.

مقاطع ابتدایی و راهنمایی

 مقطع دبیرستان
(ریاضی ،فیزیک ،شیمی،
ادبیات و عربی)
 تک درس فارسی
فارسی زبان دوم (برای غیرفارسی زبانان)
ساعات کار :شنبه ها  ٩/٣٠صبح الی  ٤بعد از ظهر
3333 Cavendish Blvd., Suite 250
Montreal, QC, H4B 2M5

farzaneganmontreal@yahoo.ca

جدول با دو شرح
Tel.: (514) 775-6508

(514) 844-1879

azfev'12Up

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

Bijan

azfev2012Up

Suite 304

Tel.: 514-694-3735

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

آموزشویلن

pirazjun1

رفوکارفرش
آرایشگر
ویلن
تــدریس
انواعها را با مداد حل کرده و سپس
ختصصی شرح
ابتدا یکی از
تمایل به حل دو شرح
صورت
دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در
 4880جدول روزنامه
تعمیرات
بپردازید.ایرانی کالسیک
و
باجتربه
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم
فرش دستباف توسط
مبتدی و پیشرفته
جدول عادي خدماتکامپیوتری
(بامشتـــری)
سیامک :با 16سال سابقه
متخصصويژه
جدول
ایرانی
farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

Renovation

Construction
1
ساختمانی
امور

تایپفارسیوانگلیسی
ترجمهانگلیسی،آموزش
میکروسافتآفیس،تبدیل
یکدیگر6،نصب7
فایل به 5
انواع 4
3 2
نرم افزار ،اسکن مدارک
وعکس>> با بهترین نرخ
Tel.: 514-571-2603

آموزش موسیقی
(438) 887-6160

آشپـزی

514-487-9105
azfev1paid2

azaug15akvUp

درسالن شهرزاد
دعوت به همکاری میشود
(514) 228-1111
(514) 489-6901
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فروش باررستوران

رستوران بار پرتغالی
در قلب  NDGدر موقعیت عالی،
با پرمیت کامل رستوران وبارو...

Bar/ Restaurant Portugues
B.B.Q. Style in NDG.
Very well located in street,
Beautiful ambiance fully bar
licence, restaurant license outdoor terrasse in Summer,
Ideal for business person or
family business.
For more info please contact:

(438) 936-0998
moe7150@yahoo.ca azfev1-4issUP
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تعمیرگاهمکانیکاتومبیل
AUTO mechanic garage
on large corner property.

 Strategically located on busy street.
Stable clientele All equipment included.
Good lease terms.
Asking $79,000
Call: Hady Karbasfrooshan,

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی
و تدریس زبان فارسی
برای کودکان و همچنین
بزرگساالن غیرفارسی زبان
 مبتدی تا پیشرفته

>> در ریوسود

450.907.3960
farshad UP azfev12

gbaa4@hotmail.com

CAR for SALE
هوندا سیویک 2002سالم،
اتوماتیک با کولر و شیشه
برقی ،کارکرد 237000
کیلومتر >>  3900دالر

514-884-2106
!pirbrossard

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
  ﺍﺷﺨﺎﺹ  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

ﺑﻮﯾژﻩ ﺷﻐﻞ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮﺍﻧﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮﻣﻬﺎﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ
ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
azjan12unpaid

تاتوی دائم

e-mail:hadykarbas@gmail.com
MLS:8678756

نانوایی برای فروش
نانوائى با سابقه طوالنى
و بازار گسترده در سطح شهر
به فروش مى رسد
تلفناطالعات:

514-937-2585
دارالترجمهرمسی

یکتـا

به مدیریت آرزو تحویلداری یکتا،
مترجم رسمی،عضو جامعه مترجمان
رسمی کبک و ایران ،مترجم رسمی
دادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ومدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا

 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC

 تنظیمدعوتنامه رسمی

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و سیتیزن
شیپ و ارائه خدمات مربوطه

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

تدریسریاضیات

  دوره دبیرستان secondaire

  به زبان فرانسوی

  توسط فوق لیسانس از فرانسه و

پلی تکنیک مونتریال
  با بیش از 10سال سابقه تدریس

(رامین سعیدیان )

514-931-2231
noushintilmai2010paid

استخدام

1010 Sherbrooke W.
Suite 1800
Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

 - 15 14 13 12 11 10 9 8انتها
رمزدار
هيتل��ر
عصر
حكوم��ت
-8
خشکشویی شیک
صفالنهار مبدأکلیه امور 1
ساختمانی
انـجام امور آشپزی
خصوصی
تدریس
ترتيبي
عدد
ر!  -ويرگ��ول  -زن
به یک نفر کارمند برای
حرفــــه ای
با نازل ترین2قیمت
فرانسه
زبان
خزان
معالجه
اول!
بعد
-9
انجام امور خشکشویی
چند روز در هفته
Cell: 514-730-7462
(514) 685-4777
خ  -ج��وش چركي 3 -
فرانسه)
(فارغ التحصیل کشور
مرداب  -متهم  -ديدن
-10
514-887-5195
>> در منزل شما
آشنا به زبان فرانسوی
رمسی
مترجم
فیزیک
و
ریـاضی
+
فارس��ي
ش��عر
در
صنعت��ي
-11
ها
خامن
ویژه
(خامن سالی)
4
در ناحیه مونتریال شرقی
هاي سنتي  -گرداگرد لب
(ازدبیرستان تاآئين
دانشگاه)
 م��ادر ع��رب  -به پا)(514
754-4592
نیازمند یم.
کامپیوتر،
خدمات
5
رضانوشادجمال
کیمیا
توسطبنيادين -
جزيره ايراني  -وسايل
-12
س
514-803-1845
Tel.: 514-750-0574
مترجم رسمی و عضوجامعه
خاطرهحتویلدارییکتا
حسابــداری
پـاپ
پیتزامیکر 6باتجربه
چ نش��ده! -بهدهیک
ولگرد
خورشيد
الهه
ه��زار
مترجمان کبک
)(514
699-1380
عضو جامعه مترجمان رسمی
ك و رونده (مینیمومدو سال تجربه)
ترجمه رسمی کلیه
نش��اني  -روشن و درخشان  -از
-13
کبک و ایران
مدارک ،دعوتنامه و تدریس ریاضیات
گــرافیک
و
قابلتوجهخامنها
دروست آیلند (سیاوش )
7
تائیدترجمه
شهر
رفي��قکار ودرمرکز
ريش��ان  -برای
نصبفرنگي
عیب یابی و تعمیرماههاي
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
Tel.:
514-575-7080
)(514
867-1756
.
م
نیازمندی
8
و فیــزیک
خدمات مربوط به ترجمه
 -14آواره  -جامه  -جوانمردي
هرگونه سخت افزار و نرم
چند خودماني
استخدام
(514) 675-0694
Tel.: 514-266-1355
ویندوز
افزار ،نصب هرگونه
كنايه از مراحل س��ير و س��لوك
-15
ل ص��د و پنجاه و نهم 9
توسط مهندس
شبکه رسانیویروس زدایی
(438) 390-0694
انی
و ورق
كم��ال  -انعام
بازگرداندنرس��يدن به
و نصب ضدویروس عارف ت��ا
اخوان
سوپر
الکترونیک
ایر
هها و تعيين صالحيت ی10
ا
رفته:
ازدست
مفروضات
ر
مغازه
شاگرد
حكم  ...اس��ت  -یران
ب
رسمی،
دعوتنامه
ا
ــ
>> جهت شعبات  1و  2در
مرد دام
(آرش کشوری)
ا
DATA RECOVERY
11
خ
ک
شادی
توسط
عمودي:
است
!
كنار
ترجمه مدارک
نید
چند
به
آیلند
وست
و
NDG
>> کلیه مقاطع:
آموزش هرگونه نرم افزار:
!
نید
ک
نغمه سروران
لويي
از
اث��ري
نامرئ��ي
موج��ود
1
ک
)(514
678-6451
12
شاهد
گالبي
ن
طراحی

پیشرفت،
تا
ازمبتدی
514-624-5609
College،University
نفر Cashierو کارگر ساده
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
خصوصی
و
شرکت
وبسایت:
بيستم
سده
فرانسوي
شاعر
آراگون
كهنه
لباس
درمان
514-889-3243
High-Shool
ترجمهوتأییدترجمه
13
نيروياست.
شماالعمل  -سربازنیازمند
-2های
تبدیل فیلم و عکس
دريايي
عكس
رسمی اسناد و مدارک،
با سابقه  tutoringدرمدارس
لب و دهان  -جديد و
روی  DVDطراحی گرافیک
PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL
اخوان
شعبات
به
لطفا
دعوتنامه
تنظیم
شفاهی،
ترجمه
14
پنبهزن
تنظیم فرم های -
مونترال و تدریس در موسسات
مالیاتی:
مريكايي
مترجم رمسی
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
since
مراجعهکنید:
ق��درت و
خصوصی و شرکت  -3مج��روح  -از فل��زات -
کنکور تهران
چيزي  -نفسي كه از 15
تأییدامضاء
بهترینسرویس
1990
*درصورتعدمرضایتجلسه
عظمت الهي
محل:مرکزشهرمونترال
514-485-4744
پاره كردن
قیمت
بهترین

اولرایگانمیباشد.
نزدیکمترومک-گیل
بش��ر
 -4ب��ه قول ناصر خس��رو ،زيور
شرقي
آذربايجان
شهر
افقي:
مذكر
عرب
زبان
خته -
514-620-5551
Location: Downtown
عضوجامعه مترجمین کبک
ثبت نام :با ظرفیت محدود
514-830-5757و زيور كيهان  -سعي  -گمان -
 - 1درختي هميش��ه س��بز  -فيلمي از اس��ت
 -9ارابه  -مركز كوبا  -از انجيلها
Montreal،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
near McGill Metro
درخت سهي
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
�دي ش��ده  -كبوت��ر  -10كس��ي كه در اداره كار ميكند  -فريدون جيراني ()1390
Call، text or e-mail for an
تضمین تائید ادارات و سازمان های
تزريق
ب��دن
به
كه
داروي��ي
 -2استخوان سرانگشت  -اقامت گزيدن  -5ماي��ه
514-827-6329
appointment
Queenبرهنه
Maryدر جو -
) (X Decarieگازي
ایالتی و فدرال
ظمت و شكوه
5301
ميشود  -بت جاهليت  -يازده
Tel.: 514-745-0318
514-889-8765
کارت - ،نوشته  -سبزي خوراكي
هدايت شده
ژاپن
پول
-11
514-620-3255
زن
پنبه
بريده
ز  -دم  عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال
nsarvaran@hotmail.com
Cell.: 514-246-8486
 -3خجالتي  -رتبه و پايگاه  -خانه چوبي  -6پنهان كردن  -دستافزار باغبان  -يكي
گنجانده شده
شده و
دائمی فوری و
کارت اقامت
گيالن، pc car
اس��تانزنی و
��هرهاي سیتی
غیرفوری  -4پس��ت  -ماي��ه روش��نايي  -تيرچه از مواد رسمي دوچرخه سواري پيست
التحصیلی -از
فرمان اتومبيل
بلند
صداي
-12
قرار
آس��تارا
شهرس��تان عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ
چوبي  -سوره سيام قرآن كريم كه در  -7يكي ديگر از اعداد ترتيبي  -ش��هر
CDقايق موتوري بزرگ
غالت -
خدا صلياهلل
آلهموزیک
عليه ونوار
 وتبدیل
-13بهخ��داي هن��دي  -نوع��ي, VHS
ايالم  -خوشه برنج
ورزشni DV
, Mi
نازلHi8
شدهبهوDVD
داراي  59آيه است
مكه
ماهي است كه ابتدايش
 -5س��ماق  -ب��ه آدم الغ��ر و ضعي��ف  -8يكي از شهرهاي كوچك و سرسبز استان
متام سیستم ها
ویدئو از
 تبدیل
سهل
نوارهایرزمي -
ت و ميان��هاش مغفرت و
آذربايجان غربي  -جيحون  -ترسناك
 -14سمت راست  -از درختان بيميوه ميگويند  -سرشار
از ....
 -6زنجي��ر  -بني��اد چي��زي  -صداي  -9سنجش  -پي در پي  -كريم
 تاخت و تازخزنده
خوشعشق
آفریدگار
 -10ج��دا از ديگ��ران  -بهنام
__________
اني  -از آثار مشيرالدوله  -15با اين جش��ن باستاني به پيشواز كوبيدن در
دار
 -7محب��س  -مادر زبانه��اي اروپايي خط و خال  -چاشني ادويه
ا
ر
ها
دل
زد
اهیم
و
خ
گره
	• کوتاه کرد ن مو
نوروز ميروند  -دهان
اديب و مترجم معاصر
گوس��فندبا مهر
خوان��دنعشق و زندگی را
با
-11
آقایان 10 :دالر
27
صفحه
از
عادی:
و
ویژه
های
جدول
حل

خوراكي  -ورم
 نشس��تن براي ش��كار -حل جدول ويژه شماره 4879
حل جدول عادی شماره 4879
مجری مراسم زیبای
خامن ها:
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1بازارچه فرنگي
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
و ح�ي���ا -
 14-16-18دالر
ش ه ر خ ا ك س ت ر ي  -12ظرف نفت  -گياه ناژو
 1س ف ا ك
ف ي ن ك ن ش ت ا ي ن
ل م
ا
 1ع
باران
 باد و2
خ
ي
ب
و
ت
ر
ي
ر
ش
ل
ز
ا
ن
ز
ا
ش ي ر
ك و ي ت
 2ر ب ا ب
لیلی(ص) -
 جد پيامب��ر اكرم	•بند صورت 12 :دالر
صمیمی
ا ن
د خ
م ز ي ت
ا س ت
ر
 3د
ك ا س ه
ل ت
ا
م
 3ض ر ب ا ن
كوبن��ده
! -
ضد جفا
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
ل ي
ا
د
ا
د
و
ر
د ي ا
 4ر
ا ت
ذ
س ت ي غ
و س
ر
د
 4ه
پوش��ش
ار
 -13آم��د و ش��د  -جم��ع
ب ن ج ل
ا س م
م ر
 5م ن
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
م ن ز ل
ك ب و ت ر
 5و ق
514-825-3170
خ م شيء  -واحد مايعات
ر
ق ل د
ك ه ن
 6ش و ش
چ و
و ي ل
د
ت ي ر
د
 6ت ر
>> کالس آموزش آرایشگری
د  -مقدمه -
ف و ق  -14فالني  -جهان پهلوان
ا
ب ا ق ل و
 7و ك ي ل
ز
ر
ه
ا س پ ا س م
ل ب
 7ق ا
ردار شوند
د
ن و ش ا
ب ا ب
ر
ا
 8گ ي ل
8
شاطر
ايران
ا ب ن
ت غ
ر
ن ه
م
ا
ا ب ه
در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________
ا ف ي ت
گ ر
 9ر س ا
ه
د
و
ر
ت پ ا ن چ ه
 9ض ي ا
ت��اه  -درون
خ ا ن م  -15رمان��ي از اوره��ان
خ ي ز
د
ا ب ا
 10ن ه
ن س ب
ي م ن
ر ك ي ك
ه
 10ا
�ي به ش��كل
ر د ه پام��وك كه در آن بخش��ي
Suite208
11
ن ا
ك ي ل ك ا
ا س
ت ر
قرچه داغی
شیدا
استاد
11
ت ر
ه ن ا ي ش
ز ي ب ا
ل از تاري��خ تركي��ه در زمان
Metro: Cote Vertu
ا ك ب
ر
ر ت ي ل
 12س ل ب
د
م ك ا ن
ا ن
ر م
ر
 12ن ا
سنین
برای همه
ي  -مهم��ان
تصوير
م ا و ر ا امپراتوري عثماني به
ي ا ي س
 13م ي خ ك
ا س ا
ل ه
د ل ج و
 13م ن ش ي
Tel :514-484-8748
زوها
ماهي
است
شده
كشيده
ب ر ي د
ر س ت م
ل
م ي ا
 14ا
ه ب ر
ر
ف ا س د
م
 14ن ا ك ا
sheida.g@hotmail.com
م ي
ا
و ش ت ه
ر
 15ك و
گ ي و ي
ر ع ي
ا
ز
ا
 15م ر ي ل
ر س و ب كنسروي
مر به رفتن -

فال تاروت

azsept15

azmai15salimi

استخدام

آموزشگیتار

azaug15akvUp

طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
noushintilmai2010paid

مترجم رمسی

azsep152011free

aznov15`11alijaaniup

azfev11Pd

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

jalilh2001@yahoo.com azap15

فال قهوه

Uazjune12011

azsept'11

مترجم رمسی

شهریاربخشی

Nikpourpaidtojune2012

عکاسیرز

محمودایزدی

arman:toendofFeb2011>P

514-488-7121

toendofmay2010P

aznov01،2011INV

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

عقد ایرانی

تدریسخصوصیپیانو

997 Decarie،

(514) 336-5666

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

37

موسسه زبان فرانسه

 سال  18شماره  12  1042بهمن1390

آژانــسمسـافرتی

تورهای  1و  2روزه برای تورونتو و آبشارنیاگارا
>> همچنین برای آمریکا

>> با بهترین قیمت ها

5555 Westminster #101 Montreal، Qc، H4W 2J2

Tel: 514-735-7884

www.itptravelinc.com

استخدام

Cell: 514-649-0109
itp.atena@yahoo.ca

طراح داخلی

به یک نفر برای مدیریت
امور اجاره آپارتمان در
مرکز شهر نیازمندیم.

انجام پروژه های
دانشجوییدرزمینۀ

Interior
Design

Cherche personne avec
ou sans experience pour
gerance location suites
appartements hotel
pres de centre ville a
montreal a courte ou
longue duree,logement
est offert plus salaire
et prime

www.paivand.ca

موسسه  Le Monde De La Langue Françaiseبه منظورتقویت و آموزش زبان فرانسه
دانش آموزان و بزرگساالن آغاز به کار کرد :
  کالس های آماده سازی برای امتحانات ورودی به

  کالس های تقویتی برای ارتقایدرک و فهم

مطالب ،نحوه صحیح خواندن و نگارش به زبان فرانسه مدارسخصوصی
  موسسه Le Monde De La Langue Française

و همچنین غنی سازیدامنه لغاتدانش آموزاندر
هماهنگباریتمیادگیریعزیزاندانشآموز،برنامه
سطوحمختلف
  کالس های کمکدرسی برای انجام تکالیف مدرسه ریزی الزم را انجام میدهد

  در پایان هر ماه ارزیابی کاملی از پیشرفتدانش

و رفع اشکال
  کالس های آماده سازی برای انتقالدانش آموزان از آموزان به عمل می آید.

  کالس های بزرگساالن نیز به طور نیمه خصوصی

دورههایتطبیقی
دایرهستند.
() welcome class- Classe d’accueil
به مدارس عادی فرانسه زبان
  ارزیابی اولیه به صورت رایگان انجام خواهد شد.


لیلیکاظمیان

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

برای اطالعات بیشتر:

l.kazemian@gmail.com

بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا ،استاد

aznov1UP

azfev2012 sam.soudmand@yahoo.com june01-2010UPmrs soudmand

اجــاره

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com
tiljuly'12Pd

اجارهاتاق

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

514-484-7335

اجارهآپارمتان
آپارتمان  4و نیم ،تمیز،
بزرگ وروشن تازه بازسازی
شده درمنطقه NDG
شامل یخچال و Stove
و دارای  Fanدر حمامو
آشپزخانه (منصور)
 750دالر درماه
514-655-5609

Tel.: 514-481-6765
eveazjuly15UP

دو اتاق مجزادر ناحیه کت
سنت لوک بهدو نفر خانم
اجاره داده میشود .برای
اطالعاتبیشترباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:

پرستارساملندان
خانم مجرب از سالمندان و
کودکان شمادر تمام مدت
شبانهروز(حتیویکندها)
نگهداریمیکند:

514-371-7700
azoct1zarijabri

514-769-4075

استخدام

تدریسگیتار

azsep15akhpaidfor2

آموزش سنتور

AKHAVAN FOOD
به یک شیرینی پز مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

<< پـاپ <<

در کلیه سطوح

سامانامانی

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

شیرینی
سـرو

514 641 2379
azjune15

صابر جلیل زاده

آموزشگیتار

514-585-6178

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-487-5172
514-562-6453

کالسیـکوپاپ

tilMar'10P

آموزش سنتور

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
دانشگاهچایکوفسکی
(514) 482-0705
(514) 677-8358

آرایشـــــگاه

481-6765 ............................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
شه��رزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
696-5983 ............................ Spa Concept
مژگ��ان 620-4729 .......................................

آژانس مسافرتی

842-8000
938-7277
388-1588
849-7711

آموزش رانندگی

آری��ا 621-0505 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامک نصر 653-5107 ...............................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسه فارسی دهخ��دا484-2098 ........
مدرسه فردوس��ی 962-3565 .................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520.........
مدرسه فارسی هدی341-2235 ................

اتومبیل-تعمیر

637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ... Pieces D’auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا 1-800 780-3103................

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

سفرتورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه

رستوران یاس

به چند ویترس و یک کارگر
ساده برای کار در رستوران
یاسنیازمندیم.

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال
بها و سرویس عالی

فقط 40:دالر
با هریس تماس بگیرید:
(514) 561-2786
(647) 933-6911

(هر طرف)

514-483-0303

با ما تماس بگیرید.

Tel.: 514-342-3000

info@paivand.ca

سفر روزانه به

تـورونتو

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

صــرافی5
ستاره

بها و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
قربان حسین:
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
مدرسهوستآیلند626-5520.......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
تلویزیون ایرانی��ان 385-4726.................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 489-8686 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

جواهری

2178 Ste-Catherine W.

جای شما در این صفحه
خالی است!

5200 De La Savane،

TORONTO

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

ازدواج

شی��خ صال��ح 366-1509 ...................
لی لی صمیمی 825-3170 .....................

ارز

پاسیفیک 289-9022 ...................................
5است��ار 585-2345 ..................................
989-2229 ....................................... GIT
شری��ف 223-6408 ....................................
844-4492 .......................... Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 .............................
اسالمی ،مینو 967-5743..............................
سلیم سادات 438-838-7770 ....................
انصاری ،همایون 898-1590 .........................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژاله 207-9000 ..................................
زن��دی ،پروان��ه 909-4765 ........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نصر ،مسعود 571-6592 ............................
عین الهی ،نسرین 839-7978 .....................
معلمی ،نانسی 929-6362............................
هودفر،فئودا 433-2703 ..............................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
مکی��ک 373-5777 .......................................
بنی��اد سخ��ن آزاد 944-8111 .................
مدرس��ه دهخ��دا 952-2165 .................
حق��وق بش��ر 299-1787 ..........................
249-4684 ..................................... IBNG

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنژاد296-9071....................................

Distributed Free

Montreal، Quebec، Ville St-Laurent، South
Shore، Laval، West Island،
& Surrounding suburbs...

& all Major Cities

Ottawa، Toronto، Vancouver

نیکآذین939-2700.......................................

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...
384-8043 ...................................... CLICK

حسابداریومالیاتی

مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................

حمل و نقل بین املللی

صوفی 989-8383 ..........................................
شی��راز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس 488-6367 .............................
شومینه.پرس 564-9790 ..............................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیت��ا 999-2482 ................................

سوپر و فروشگاه

اطل��س 485-8585 ......................................

خیاطی (آلتریشن)

پیوند 996-9692 ...........................................

داروخانه

سروی��ن 562-6453 .................................

زب��ان انگلیس��ی 522-5323 .................
ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

دیش و ساتالیت

خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

دندانپزشک

تابلوسازی

931-7779 ............................. PLEXI Sign

تاکسی

تبلیغات

تدریس خصوصی
تدریس رقص
ترجمه

سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،شهری��ار 624-5609 ....................

تعمیراتساختمان

ست��ون 212-6858 .........................................

حمل و نقل

المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکس��پرس 889-7392 .................................
بی��ژن 419-1039 ...........................................
لوئیزداداشزاده288-4864............................
یو--ان س��ات 571-6564 ............................

شیرینی پزی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121 ............................................

فـرش

271-7750 ................ Rayamond&Heller
342-3000 ......................... Bazar du Tapis

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی 731-1443 ...........................
انوشیروانعندلیبی270-0077....................

فـال

هادی ،افخم 737-6363 ..................................

کامپیوتر

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

514-996-9692
Fax:514-313-5656
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN،
765 GREENWOOD Rd.،
W. Vancouver، B.C.، V7S 1X8

•
•
•
•
•

------------------------

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

•
•

--------------

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

313-1253 ............. Cafe Imagination
عموجم��ال 484-8072 .............................

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------شماره ش
ما در این لیست نیس

ت؟

گان پیوند )

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

آلفامدیک کلینیک 933-8383 ...................
بنفشه حجازی 288-4864 .........................

MONTRÉAL QC H4B 1L8

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
پرسپولی��س 439-4321 .........................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 ............................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

پزشک

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز ،کوپلی2:و،1
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا و
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،آذین ،صادق،
صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،کبابسرا و ...وست فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و ...ریوسود:
-----------------------الشالل ،کوه نور ،وطن ،مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

نیـازمنـدی هـای پیوند

الگان��س لیزین��گ482-4500 ..............



 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد
دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

||Bazar Du Tapis

استخدام

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal، Toronto، Ottawa،
)Victoria، Calgary & Vancouver

آنـان را استخدام کنید!
----------------

قالیشوییبازارفرش
تنها قالی شویی در مونتریال
به روش سنتی
شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

PAIVAND

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و...

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

514 585 - 2345
514 846--0221

azjuly15Up zagros

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

فرنازمعتم��دی .....................
پارس.ت��ورز ........................
اسک��ای.الن .....................
یونی.گل��وب .......................

سابق زبان انگلیسیدانشگاه تهران
با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان
در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.
آمادگی برای امتحان TOEFL
خواندن و بحث در مورد
و IELTS
مقاالت روزنامه ها
تسلط بر متون
تمرین مکالمه و مصاحبه
کتاب هایدانشگاهی
نوشتن مقاالتدانشگاهی

اموراستــاتیک
اتاقی برای امور استاتیک و
لیزر ،در محل سالن آرایش
معروف،
باشرایط عالی،
اجاره داده می شود:

خانمازسالمندان
و کودکان شما
نگهداریمیکند:
پارت تایم  /فول تایم

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

fazelazoct15

Tel.: 514-662-2579

پرستــاری
ازساملندان

MMUNITY

برای ثبت نام و اطالعات بیشتر با خانم مینا طیرانی تماس حاصل فرمایید .
زمان :دوشنبه تا پنج شنبه ها :از ساعت  15:30تا  19و شنبه ها :از ساعت  10تا 14
نشانی4915 A, Bld St. Charles Pierrefonds H9H 3E4 :
Tel.: 514-961-4579

توسط طراح داخلی

Tel.: 514 839 5781

PARTICIPATE in our
CO

Le monde de la langue française

ATENA ZAKERIN

I.T.P Travel
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ش��ادی 678-6451 ........................................
224-0-224.................................... KamNik

کارواش

هم��ا 484-2644 .........................................

کایروپرکتیک

کلینیکابنسینا288-4864.........................

کاجل زبان

کنکورد 418-8505...........................................

کتابفروشی

زاگرس 489-8686............................................

کلیسا

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

گاراژ (درب)

249-4684 ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی

پیوند 996-9692 .............................................

عینک سازی

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................

وکیل دعاوی

امیرکفش��داران 303-2977 .....................
لیداسارانورائی 397-9284..............................

ویدیو

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................

محضر

نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696.........................

موسیقی (جشن ها)

ارکستردریا(رستمی)914-1332.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

38
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انواع میوه جات و سبزیجات با کیفیت عالی در سوپراخوان به بهای رقابت ناپذیر

انواع کباب ها و خورش های ایرانی با کیفیت عالی و قیمت نازل

کیف

یت عالی

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...

قیم
ت مناسب
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی
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Tech.: S. Rezai, H. Harandi, Distribution: Amir

 Mailing Address:

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

Tel.: 514-996-9692

Fax:514-313-5656
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

info@paivand.ca www.paivand.ca

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: (450) 676-9550

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: (514) 933- 8383

حسابداریومالیات

18 Westminster N.Suite 20
H4X 1Y9

Montreal, QC

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

Metro: Guy Cond

ر

مونتریال

- High income earners - Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits
- Audit representation - Business Plans

محسن نامجو در مونتریال:
 10فوریه در سالن ژزو

3363 Cavendish

(514) 487-0800



 انواع کباب ها
ی
ی های خشک ایران 
 شیرین 
زولبیا بامیه ،رولت و باقلوا ترکی
یخانگیسرو
شیـرین 
ساعتهای کار :دوشنبه تا جمعه
 7:30صبح تا  7:30بعد ازظهر

سفارش غذا پذیرفته می شود
936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

عینک فرهت

جواد ایراخنواه

MONTREAL
Tel: 514-938-7277

____________________
5655 Sherbrooke W.

Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

NDG، H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

وست آیلند

VANCOUVER

128، 15th St.
East ave،
N. Van. BC، V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

NDG

نعارنج آبدار
الی رسید

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

باطعــمخانگی

با 20سال سابقه درخشان
FLY E،
در خدمت هموطنان سراسر کانادا
!TIM E
Y
N
A
مونتریال،ونکوور
ER
H
W
Y
AN
مناینده شرکت های هوایی معتبر جهان

Tax planning & preparation For:

 هایالیت
 کات مو
 مانیکور
 رنگ
 تاتو ابرو
 بند و ابرو
و...
 فر
 Cut: man/women
 color، perm، highlight
 kids hair cut
  
waxing full body
)(men، woman
 manicure
 tatto for eyebrow،
lips، eye
 cleaning face
& eyebrow
____________________

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

پارستورز

1253 Rue Guy

گوگو دش

تهیهوتنظیممالیاتبردرآمدسالیانه
 دفترداری Bookkeeping
 تهیه گزار ش هایGST & PST
 ثبت شرکت هاIncorporation :

سالنآرایشفریبا
Unisex

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

Tel.: 450-934-7744

فارغ التحصیل McGill University

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

) 2550 Lapiniere (Brossard

عباسشفیعی

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

انــواع
کارتتلفن

کافهپرشیا

شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد ،پشمک و...

قهوه ادنا
ADNA
لیمو شی

رین عالی !

www.akhavanfood.com

.99 /lb

انار درشت
عالی رسید

>>> زمستان امسال :بهرتین حلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!

